
 يربطلا خويش مجعم ةرباوجلا مساب خيشلا ةليضف ميدقت

 ةرباوجلا لصيف مساب روتكدلا ذاتسألا خيشلا ةليضف ميدقت

 ةيندرألا ةعماجلا يف همولعو ثيدحلا ذاتسأ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 تائيسو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو « هرفغتسنو «هنيعتسن و , هدمحن « هلل دمحلا نإ

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو « هل يداه الف للضي نمو « دتهملا وهف هللا هدهي نم « انلامعأ

 : دعب امأ ٠ هلوسرو هديع ادمحم نأ دهشأو « هل كيرش

 ١و 2 (ريسفتلا ١ يف مهنع ىور نيذلا يربطلا خويش مجعم » باتك ىلع تعلطا دقف

 دق باتكلا اذه نأ تدجوف « ةدايز مركأ خألل « ةنسلا حيرص »و « «راثآلا بيذهت »و « ٠ خيراتلا

 يربطلا مامإلا خويش هيف عمج دقف ؛ هل ملعلا ةبلط ةجاحل « ًاماه ًاباتك ةيمالسإلا ةبتكملا فاضأ

 بتكلا ب احصأ نم يوارلل جرخأ نم ًائيبم ءاجهلا فورح ىلع ةبترم « ةعوبطلا هبتك أ ' مظعم يف

 عمج ىلع ثحابلا رصتقي ملو « ةريبكلا ةداملا هذه عمج يف ًاميظع ًادهج مركأ خألا لذب دقو ةتسلا

 هيف ءاملعلا مالكو « هذيمالتو هخويش ركذ مث , هدجو خيش لكل ةعّسوم ةمجرت مجرت لب + طقف ةداملا

 حيحصتب قلعتي ًاريبك ًادهج ُتدجو « ّيقلا باتكلا اذه ىلع يعالطإ لالخ نمو. ًاليدعتو ًاحرج

 يتلا عجارملاو رداصملا ءامسأ تدبثأ مث. طقاسلا مسالا تابثإ وأ « ةفرحملا وأ . ةفحصملا ءامسألا

 وأ هب هباشي ام ةاور ءامسأ باتكلا اذه يف ركذ مث ةرشابم ةمجرتلا دعب « يوارلا ةمجرت اهنم ىقتسا

 ةيملع سراهف مركأ خألا لمع مث. هتفرعم ثحابلا ىلع لكشي ال ىتح يربطلا خويش ضعب لثامي

 ةلوهسو ةعرسب باتكلا ىلإ عوجرلا ثحابلا ىلع لهَسُت ًاسرهف نيرشع نم رثكأ تغلب « ةريثك ةديفم

 ًاعيمج انلامعأ لعجي نأو « دادسلاو قيفوتلا ةدايز مركأ ذاتسألا خألل ىلاعتو هناحبس هللا وعدأ ًاريخأو.

 . ةحلاصلا ةيرذلا نيملسملا عيمجو هايإو انقزري نأو ٠ ىلاعتو هناحبس هلل ةصلاخ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 ةرباوجلا لصيف مساب روتكدلا 2001/7 / 6

 ىور ةعوبطم ًابتك هل ملعأ الو « ملعأ اميف هخويش نع اهيف ىور يلا ةعوبطملا هبتك رئاس امنأ ةقيقحلا !)

 ابتك هل تناك ولو « خويش هيف هل سيلو ةياور يأ هيف وري مل ء يدقع باتك وهو هللا هظفح - لبشلا زيزعلا

 . اهليصحت لاح ىلاعت هللا ءاش نإ مهل مجرتأ فوسف « مهل محرتأ مل خويش نع اهيف ىور ! ةطوطخم وأ ةعوبطم



 يربطلا خويش مجعم يلالملا ميلس خيشلا ةليضف ميدقت

 .هللا هظفح . يلالهلا ديع نب ميلس ةماسأ يبأ خيشلا ةليضف ميدقت

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 « انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن « هلل دمحلا نإ

 ع هل يداه الف للضي نمو . هل لضم الف هللا هدهي نم « انلامعأ تائيس نمو

 . هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 اهب ةيانعلاف كلذلو ٠ نيدلا ناكرأ مظعأ نم ةنسلا ةفرعم نإف -: دعب امأ

 ةفرعمبو « ميقسلا نم حيحصلا زييمتب الإ كلذ ىلإ ليبس الو « نيملسملا ىلع ةبجاو

 . مهبتارمو اهتلقن لاوحأ

 .. نيدقان ةفرايصو « نيلاع ةذباهجو « نيفراع ًاظافح ةنسلل هللا قفو دقلو

 هللا مهصخ ؛ نيلهاجلا ليوأتو « نيلطبملا لاحتناو « نيلاغلا فيرحت اهنع نوفني

 . نامزو رهد لك يف ةفرعملا مهقزرو ةليضفلا هذهب

 خيش « ةلصتملا مهتلفاقو «٠ ميركلا مهبكرو « ةكرابملا مهترمز نم ناكو

 نب دمحم رفعج وبأ دهتجملا درفلا ملعلا مامإلا ؛ نيخرؤملاو نيثدحملاو نيرسفملا

 . ةديقعلاو خيراتلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف ةعيدبلا فيناصتلا بحاص « يربطلا ريرج

 مامإلا تافنصم ةمدخ ىلإ ةدايز دمحم نب مركأ : هللا يف اناخأ هللا قفو دقلو

 ةفورعملا ةعوبطملا هبتك يف هخويش يماسأ جرختساف هللا همحر  ريرج نبا ريهشلا

 حرجلا يف مهبتارم نع فشكتو « ملعلا بلاط يدي نيب مهبرقت ةمجرت مهل مجرتو

 ًالماش هلمع ءاجف « ًايّدُس نأتو « ًايملع ًاسْفَت كلذ ىلإ هتلحر يف بحطصا ؛ ليدعتلاو

 . هلضفو هللا قيفوتب ًالماكتم



 يلالهلا ميلس خيشلا ةليضف ميدقت ةعوبطملا ةدئسملا هبتك يف

 عافتنالاو ٠ لاجعتسالا مدعو « ةدؤتلا يف ميرك لاثم - ..مركأ  لضافلا يخأو

 . هقوفو 2 هلثمو «( هتود وه نمم ةدافإلاو 2 هناوخإب

 هّللاو 3 هللا ىلع هيكزأ الو 3 تمدق امب كئبني كيدي نيب يذلا هلمعو

 دايدزالاو « قحلا ىلع تابثلا ملعلا ةبلط انناوخإ عيمجلو هلو يل هللا وجرأ هبيسح

 نيعباتلاو راهظألا ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا جهنم ىلع ةمتاخلا نسحو ؛ ملعلا نم

 ليفك ليمج لكب هنإ ؛ رايخألا لوحفلا انثاملع نم مهجهن ىلع راس نمو « راربألا

 . ليكولا معنو يبسح وهو

 هبتكو

 يفلسلا يلالهلا ديع نب ميلس ةماسأ وبأ

 اه 147١ ةنس ةرخآلا ىدامج نم تلخ لايل عستل ةيفاغلا ءاثالث ىحض .'

 ندرألا دنج: ةمضاع ءاقلبلا نامع ف



 يربطلا خويش مجعم يبلحلا يلع خيشلا ةليضف مردقت

 يبلحلا ديمحلا دبع نب يلع نب نسح نب يلع ثراحلا يبأ خيشلا ةليضف ميدقت

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رورش نم هللاب ذوعنو « هرفغتسنو « هنيعتسنو . هدمحن « هلل دمحلا نإ
 هل يداه الف للضي نمو « هل لضم الف هللا هدهي نم « انلامعأ تائيس نمو انسفنأ

 . هلوسرو هدبغ ًادمحم نأ دهشأو « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ٠

 -: دعب امأ

 هلحارم ىتش يف ىملعلا لمعلا اذه ةعباتمل ىلاعتو كرابت هللا ينقفو دقف

 خويشل درس درجم نم ؛ هتاروطت رئاس ىلع ًافقاو تنك ثيحب ؛  ًءاهتناو اءدب -

 ضحم نمو « اهعضاومو « مهتايورم ركذ ىلإ ؛ « هريسفت » يف يربطلا مامإلا
 .. ريرحنلا مامإلا اذه تافنصم رئاس كلذ لومش ىلإ ؛ « ريسفتلا ١ ىلع راصتقالا

 لضافلا يخأ  ًامّركتم ينم هبلط امل ةعيرسلا ةباجتسالا الإ دعب  ينعسي ملو
 ًالمع كلذو ؛ اذه هلمعل ميدقت نم  ةدايزو ىنسحلاب هللا همركأ  ةدايز مركأ خيشلا

 ... 6 كيخأي َكَدّْضَع ٌدّْشَنَس ] : ميكحلا نآرقلا بدأب

 هنإ « دابعلا رئاس هعمج امب عفني نأو « دادسلاو قيفوتلا هلو يل لأسأ هللاف

 . هيلع رداقلاو كلذ يلو  هناحبس -

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو « دمحم انيبن ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو

 يرثألا يبلحلا ديمحلا دبع نب يلع نب نسح نب يلع ثراحلا وبأ بتكو

 ءاقرزلا  ندرألا
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 دوعرلا دمحم خيشلا ةليضف ميدقت ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 لوصأو ةوعدلا ةيلك ديمع بئان  دوعرلا قازرلا دبع نب دمحم روتكدلا ةليضف ميدقت

 . اهيف ثيدحلا مولعو ةنسلل دعاسملا ناتسألاو . نيدلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 , نيملاعلل ةمحر ثوعبملا ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيملاعلا بر هلل دمحلا

 -: دعبو . ملسو هبحصو هلآ ىلعو هللا دبع نب دمحم

 ريغو « ةيعوسوم ةيعرش رداصم نم ةمألا هذه ثوروم يف رظانلا نإف

 , اهكبسو « اهفيلأتو ٠ اهعمج يف لوذبملا ءانعلاو دهجلا ىدم ًايلج كرديل ةيعوسوم

 . مويلا ىرن اميف هريظن لق يذلا عدبملا يملعلا كبسلا كلذ

 هلاجرو « همولعو فيرشلا ثيدحلاب ةقلعتملا « تافنصملا كلت اميس ال

 اهداجيإل ىربنا دقلف . دعلا اهيلع ىتأي وأ ؛ ىصحت نأ نم رثكأ يهف « مهمجارتو

 عادبإلا ةياغ ىلإ اولصوو « هيف اورحبأو « ةوبنلا ملع نم اوعلضت « ٌداذفأو ةذباهج

 اوفلأو اوفنص امل كاردإلاو « ةطاحإلاو « مهفلاو

 يربطلا ريرج نب دمحم « رفعج وبأ « ليلجلا مامإلا نيطاسألا ءالؤه نمو

 يف ننفتو ٠ مولعلا ليلج ىوح يذلا . هيقفلا , خرؤملا . ثدحملا ءرسفملا

 « ملعلاو . لضفلاب مهل دوهشملا . خويشلاو « ءاملعلا تاثم ىلع ذملتتو اهفينصت

 . دادسلاو

 ًالقتسم ًافنصم مهل درفا نم مويلا دجن « ةرفولاو ددعلا اذهب خويشلا ءالؤه

 اميس ال ملعلا ةبلطو « نيسرادلا نم ةقئاف ةيانع هتافنصمو « يربطلا يقل دقلو

 نب مركأ خيشلا ةليضف « قيدصلاو خألا ةسارد تءاجو « ( ةيميداكألا ) تاساردلا



 , دحلا اذهب مهنع ىور نيذلا يربطلا خويش ةسارد نأو ةصاخ « اهتيمهأ يف ةياغ

 بحاصو « ثحبلا اذه دئار وهف «  ملعأ اميف هل ْقَبْسُي مل « لامكلاو مامتلاو

 « لاجرلاو « مجارتلا رداصم تاهمأ نوطب نم « ًاسيفن ًاتاتش عمج ذإ « هيف ةردابملا

 ىلع ةلادلا زومرلاب ًاعوفشم « ًاكوبسم ًابيترت هبترو , يربطلا خويشب قلعتي ام لكو
 يف مهسُي اذهب وهف « ةيلصألا اهرداصم يف « مهمجارتو « لاجرلا تاياور عضاوم

 ديفيو « ملعلا ةبلط اهنم لهني « ةديدج ةفرعم فيضيو « ةيمالسإلا ةبتكملا ءارثإ

 . مهمجارتو لاجرلاو « همولعو ثيدحلا يف صصختم لك اهنم

 ديشر جهنم قفو هباتك « يلع دمحم وبأ » قيدصلاو خألا بتر دقلو اذه

 امم « ةلماكتم ةقسانتم ةروصب « هباوبأو هتدام نيب عمجو« هرصانع طتخا « ديدس

 ليصفتلاو بيوبتلا نسح نع « كلذ فشف « ةيعوضوملا هتدحو باتكلل لفك

 ثيدحلاب لغتشم اهنع ينغتسي ال , قحب لاجر ةعوسوم وهف « قيسنتلاو بسيترتلاو

 . هدانسإ لاجرو , يرثألا ريسفتلاو ١ همولعو فيرشلا

 فلؤملا خألا هلذب يذلا ريبكلا دهجلا نينيع يذ لك ىلع ىفخي الو اذه

 , ةياعرلاب ًافوفحم باتكلا اذه جيرخ ىتح « هللا هظفح  «يلع دمحم وبأ»

 وهف « ىلع دمحم يبأ » لاثمأ ىلع بيرغب سيل اذهو « ناقتإلاو « طبضلاو ةيانعلاو

 ىلع فوكعلاب ًافوغش « لكي الو « ليي ال ًارباثم ًادلجو « ًاروبص ًاسيّرِد هتفرع امك

 تاقلح نع كيهان « اهراوغأ ربسو « ثيدحلاو ةنسلا لهأ نم ملعلا لهأ بتك

 هملعبو هب هللا عفن « ملعلا ةبلطل رارمتسابو اهدقعي لازي الو ناك يتلا ملعلاو سردلا

 . ءازجلا ريخ كلذ ىلع هللا هازجو



 دوعرلا دمحم خيشلا ةليضف ميدقت ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 اذه فنصم ًالكي نأ لجو زع  يرابلا ىلإ هجوتأ نأ الإ ينعسي الو

 هيلإ راشأ امم « هتبعجب ام جرخيلو « هئاطع ةريسم عباتيل « هتياعر نيعب باتكلا

 هللا همحر  يربطلا مامإلا بتك ةمدخ يف « لماكتمو لماك عورشم نم « هتمدقم يف

 هذهب ممتيل . هبتك يف يربطلا ديناسأ لاجر مجارت نم اهب قلعتي ام ةصاخو  ىلاعت

 راثآلاو ثيدحلا ةاور مجارتو خويشلا مجاعم نم ةلسلس « لاجرلا مجارت نم ةقلحلا

 . رثألاب ريسفتلاو

 نونكم ريبكو « هقاط ميظع نع مني يذلاو نآلا انيديأ نيب يذلا لمعلا اذهو

 . نيما سانلا هب عفنو « هملعبو هب هللا كرابف امهب عتمتي

 دوعرلا قازرلا دبع نب دمحم روتكدلا

 نيدلا لوصأو ةوعدلا ةيلك ديمع بئاأت

 ثيدحلاو ةنسلا مولع يف دعاسللا ذاتسألاو

 ندرألا  نامغ  ةيقيبطتلا ءاقلبلا ةعماج



 . هللا هظفح  ناملس لآ نسح نب روهشم خيشلا ةليضف ميدقت .

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رورش نم هللاب ذوعنو « هرفغتسنو « هنيعتسنو « هدمحن « هلل دمحلا نإ

 هل يداه الف للضي نمو ؛ هل لضم الف هللا هدهي نم « انلامعأ تائيس نمو انسفنأ

 امأ « هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 -؛ دعب

 تاساردلا هوكرت ام نيب نمو « « رخآلل لوألا كرت مك» : لئاوألا لاق دقف

 انؤاملع نّود دقف « ةاورلل ةيئاصحإلا « ةللعملا . ةلصفملا « ةيليلحتلا ةبعوتسملا

 اهنيب زيامتت نأ تداكو « اهقايسو . اهضرع يف اوننفتو « مجارتلا يف ًاريثك ةلجألا

 . ضعب نود اهضعب يف تامس ُنِطْفلا ّقفوملا حمليو ءايشأب
 , ةقاش .. اهنكلو , ٌةعتامو « ةعفانو . ةعونتم بابلا اذه يف مهدوهجو

 ضرعتلاو « لقنتلاو « ةلحرلا ٌقاشم لمحت عم « نيياحألا ضعب يف تَقّلُأ دقف

 دلوو لهأ نم هوكرت ام سنت الو . تاقاطلاو تاقوألا لذب عم « كلاهملاو فواخملل

 ( باذعلا نم ةعطق رفسلا » حيحصلا ثيدحلا يف ءاج اذلو « تابتار تاداعو ٍتاّدلو

 ال

 اذلو « ةعدلا ىلإ ليملاو سفنلل حورتو « طاسبناو ةحار هيف مويلا رصع معن

 . ( ةمهلا ) يف - يبر محر نم الإ  ةلجلا دنع ةفآلا تناك

 )و2( 11١8 ) مقرب ملسمو 2 (ه١1") و 1(2؟89*) و« )171١١( مقرب يراخبلا هجرخأ ©"

 مركأ . ةريره يبأ ثيدح نم امهريغو /١191(



 نسح روهشم خيشلا ةليضف ميدقت ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 اهنم تلخ دق ةفآلا هذه َّنَأ « همركو هّنمو « هلضفو هللا ةمحر نم نكلو

 لاقلاو ليقلا هيف رثك يذلا نامزلا اذه يف اولغشناف « ملعلا ةبلط قاَدذَح نم ةعامج

 ليصحتل « تاريخلا يف يقرتلا هيف ّلقو « تالزلاو تارثعلا عبتت نع ثحبلاو

 عيراشملا يف اهوسّركو « مهتاقوأ اورّمعف « ( يلاوغلا )و ( يلاوعلا )ب تارمثلا

 . ةعفانلا ةيملعلا

 بيرقتو « بعصلا ليلذت ؛ مهثعابو ) ملعلا ةمدخ ؛ كلذ يف مهدئاق ناكو

 نع دعبلاو « صقنلا دس مهمهو ؛ ةانألاو ربصلا مهحالسو ديرشلا عمجو ديعتبلا

 . لولمملا رركملا

 ريزغ بيصنو « ريبك ٍظحب نامزلا اذه يف مهيلع هللا نتما نمم ؛ ءالؤه نمو

 - هاعرو هللا هظفح  ةدايز مركأ خيشلا لضافلا خألا : هيلإ ةراشإلا تقبس امم

 , ليلحتلاو ةساردلاب « لجو زع هللا باتك ريسافت نم « ًاريسفت » مدخ دقف

 مامإلا ريسفت وهو الأ « اهل ( مألا ) ةلزنمب ربتعا ثيح« اهرئاس نع هيف زاتما امم

 .  ىلاعت هللا همحر (  يربطلا ريرج نبا ) نيرسفملا خيش

 ةردنو « مهترثك عم « مهتمجرت ىلع لمعو « يربطلا حويش ةساردب ماقف

 ) ىلإ رظنو « ةعوبطملا ( ريرج نبا ) مامإلا بتك رئاس ىلإ لقتنا مث مهضعب مجارت

 مويلا فرشتأ يذلا  باتكلا اذه ناكف « تافلؤملا هذه يف ( مهقارف) و « ( مهقافو

 طرشف ( عامتجالا )و « ( قافولا ) بيصن نم - هل ًاميدقت دقت روطسلا هذه ةباتكب

 ةعوبطملا يربطلا مامإلا بتك عيمج يف ركذ هل عقو نم ةمجرت ؛ هيف هبحاص

 اذه ةجابيد يف فلما اهّنيب ٠ يربطلا خويش صخت بتك نم ةلمج كلذ عبتيسو

 عئار هجو ىلع « مهميسقتو « مهعيزوت يف َقنأتو « عفانلا باتكلا
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 ( ةطاسبلا) و « ( ةزاجولا) و « ( ةلاصألا ) و ٠ ( ٍةّدجلا ) نيب عمج هنأ هبيوبتو
 . ( ةداملا ) ريزغ « ( ةدئافلا ) ريثك :هلك كلذ عم وهو

 ملاع ماق نأ قبسي مل « ةيلصأ بتك لاجر عمج يف هنأ :  هيف ( ةّدجلا) و

 ملعأ ام دودح يف كلذب

 ثحبلا يف ثيدحلا ملع ةباط دنع ةمدختسملا بتكلا ىلع تادايز هيف نأو

 . ةهج نم

 بتكلا يف نيِمَجْرَتملا ذيمالتو خويش ةيمست ىلع يوقو ريثك كاردتسا هيفو
 اذه تاياور عيمج ءارقتسا لالخ نم ثحابلل نكميو ؛ ىرخأ ةهج نم ةروهشملا

 ةاور ىلع َءْوَض ّيِقلُي نأ « هديناسأ ةاورل ةيئارقتسا ةلقتسم ةساردب ظحي مل يذلا مَلَعلا

 . ليدعتلاو حرجلا ةذباهج ةملك انلصت مل '"

 سرهف يف ءالؤهب ينتعي نأ هب عفنو « هللا همركأ - مركأ يخأ مصنأو

 ماكحأ ةنراقمو« ةاورلا ىلع يربطلا ماكحأ يف لاجرلا بتك يف رظنلا دعب صاخ

 . كلذ يف هلهاستو هددشت ىدم نايبو « هريغ ماكحأب يربطلا

 ةدام ةقيرطو « ةلمجلاب قورطم مجارتلا باب نأ : هيف ( ةلاصألا )و

 دنع درو يذلا وحنلا ىلع لجرلا مسا ركذب هفنصم أدب دقف ةداجلا ىلع باتكلا

 » : وأ « « خيراتلا » يف : وأ ٠ « ريسفتلا » يف ةرم لوأ هدورو مقر ركذ عم يربطلا

 ركذ مث « هخويش ددعو هتايورم ددع ركذ مث « ربخلا مقرب ًايفتكم « « راثآلا بيذهت

 0 ه0
 . هللا همحر يربطلا خويش نم



 نسح روهشم خيشلا ةليضف ميدقت : ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 51 1ُسسسسسمال

 عم « حيرجتلاو قيثوتلا يف هتجرد نايب اهيف هل ةزجوم ةمجرت عم يعابرلا همسا

 هل هللا ركش  هفنصم ةلواحم : بابلا اذه يف ديدجلا ديفملا ديجلاو « هتقبطب ةيانعلا

 مكح صالختساو « داوملا هذه يف خويشلا ضعب ىلع صصن نمم هلبق نم ةاراجم

 ةسرامملا ةرثك عم ةكلملا نإف « كلذ يف ورغ الو « طابنتسالاب هيلع صصني مل نم ىلع

 نمزلا رورم عم ةديفم ءايشأ سفنلا يف حدقنتو ١ ىوقتتو دتشت دحاولا لمعلل غرفتلاو

 هلّصحو « هيف بعتو « هبلطت ءيشب ىنتعا نم نإف « ةثحابملاو ٠ ةساردلا ةرثكو

 . يداهلاو قفوملا هللاو « هللا نذإب

 نم بيصن ىندأ تارابعلا ليوطتو « وغللاو وشحلل سيلف ( ةزاجولا ) امأو
 مهركذ نيذلا نيِمَجْرَتْلا ذيمالتو خويش ءامسأ طقسأ امل هفنصم نسحأ دقو باتكلا اذه

 يربطلا دنع خويشلا نم ةياور هل نم ءامسأ ادع « « لامكلا بيذهت » يف ( يزملا )

 هتينع ام اذهو . هيف تبثي مل امم بتكلا نوطب يف هيلع هرظن عقو ام تبثأ هنأو

 هيبنتلا : لثم ًاضيأ.هباتك يف ةديفم رَخُأ ءايشأ َطَسَب دقو " ( ةطاسبلا) ب

 ( ةاورلا نم قرتفملاو « قفتملا نايبو « تاعبطلا يف فيرحتلاو «٠ فيحصتلا ىلع

 خيراتلا » يف ةرركملا تاياورلا ددعو « هب نيهيبش نيرخآ وأ رخآ نع مَجْرَتملا زييمتو

 ديناسأ يف طقس نم عقو ام ىلع هيبنتلاو « (#) ةمالع عضوب ةدحاولا ةحفصلا يف ؛

 هيف عفانلا ديجلا نمو « ةاورلا لوح ءاملعلاو « ةمئألا ضعب ىلع بقعتو « يربطلا

 2 هبتك نم مهخويش نعو « هخويش نع هيف يربطلا ىور رثأ لك مقر هيف ركذ هنأ

 « لامكلا بيذهت» يف (يزملا) دنع ركذُت مل ىتلا « اهيلئاقل ةوزعم ةمثألا تارابع ركذو

 . ةيبرعلا ىلع ليخد اذهف ( راصتخالا) وأ ةجاذسلا نعمب (ةطاسبلا) ةملكلا هذه مادختسا امأو 7
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 , دادغب خيرات » يف يدادغبلا بيطخلا ركب وبأ الو

 نم هيليس امو باتكلا اذه نم اوديفتسي نأ ملعلا ةبلطل يتحيصنف .. ًاريخأو

 يف هيلإ عوجرلاو « هبحاص جيهنم يف « هنامدإو « رظنلا ماعنإب ؛ هتدام ندعم نيع

 و « ( نيتئامو نيسمخ) ةنس نيب مهتايفو حوارتت نيذلا ةاورسا ةقبط نم تالكشملا

 ذخأ الإ . ًاخيش الو « ادلب كرتي مل ٠ ةلاحر ( ريرج نباف) « ( ةئام ثالثو رشع)

 ةبلط هجاتحي « ليصفت ىلع رظنث « ةرابج دوهج كلذ يف هلو « هنم دافتساو هنع

 اذه انباتكو « هريغو توقايل « ءابدألا مجعم » يف هتمجرت يف مهممه ذحشل مويلا ملعلا

 نإف « اهيلع ءانبلا هللا ءاش نإ ًانسحم الإ هلاخأ امو  اهبحاص نسحأ نإ ؛ ةنبل

 صوصخلا هجو ىلع « يربطلا ريسفت » اهنمو « باتكلا لوصأ لمشتو معت ةمدخلا

 ةجرد نايبو فيحصت نم ةمالسو « فيرحت نم ولخ نم « هب ةقئاللا ةلزنملاب رهظيل

 - هللا هظفح  فلؤملا اناخأ لعلو « فيعضلا نم حيحصلا زييمتو « هراثاو هثيداحأ

 : نيّداشلا « نيّداجلا « نيجّرَخملا قتاع نع ًاَئْيَد هب ليزي هجو ىلع كلذب موقي

 . نأشلا اذه ءاملع قحل ةفرعمو ناسحإو ةانأ هيف هجو ىلع « نيلماعلا

 وه يذلا جهنملا ىلع « ًارقتسم ًارمتسم ىقبي نأ .. هفلؤلل يتحيصن امأو

 مدخت لئاسرب ًاقيقحت وأ « ًافيلأت لاغشنالا وأ , بتكلا فيتنت نع دعبلا نم هيلع

 ةدم « ءالهجلا ضعب غارف ألمت وأ « ءاثدحلا ضعب باجعإ زوحت ( ةيلوبط) ةلأسم

 الو « اومدخ ملعلل مه الف ! ( ناك ) ربخ يف نولوقي امك  حبصت مث نمزلا نم

 . اونُسحو اوعفر مهاوتسم نم وأ « اورّثك ملعلا ةبلطل الو « اورسك ءادعألل

 هنم لهني ردصمل  هعيمج هنم لبقتو ١ هعينص هللا نسحأ  فلؤملا ةيانعف

 يه مكو « ةروكشملا ةروربملا لامعألا نم : راصعألاو راضمألا فالتخا ىلع ملعلا ةبلط
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 نسح روهشم خيشلا ةليضف عيدقت ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ليزتو صقنلا دست عيراشمب لمعلا يف اهباحصأ قبسي نم ىلإ مويلا رشنلا رود ةجاح

 نيرشانلا ءارو نوضكري نيذلا كئلوأ فالخب « ةريسملا ُدّشَرَي اهمامأ نوكيف « زجعلا

 نم نيب ريبك قرفلاو « ( ءارقلا هبلطي ام ) ةدعاق ىلع مهتابغر ةيبلت ىلع نولمعيف

 شوشو ىراج نمو عدبأو قبسو ركتبا نم نيبو « ءارولا ىلإ تفتلا نمو مامألا ىلإ راس

 . ليخدو ءوس لك نم يقاولاو « ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا  هناحبس - هّللاو « عّقَرو

 . ليكولا معنو انسح وهو

 . ناملس لآ نسح نب روهشم ةديبع وبأ بتكو

 نامع  سورحملا ندرألا

 ؟١



 « بيذهتلا بيرقت »١و « بيذهتلا بيذهت »و « لامكلا بيذهت »

 ةتسلا تاع

 حيحصلا يف يراخبلا - خ

 ميحصلا ريغ يف يراخبلا - غخ
 درفملا بدألا يف يراخبلا < خب

 خيراتلا يفو ًانورقمو ًاداهشتساو ًاقيلعت يراخبلا - تخ

 ةءارقلا ءزج يف يراخبلا ع ر

 دابعلا لاعفأ قلخ يف يراخبلا - نع

 نيديلا عفر يف يراخبلا - يي

 حيحصلا يف ملسم < م
 ةمدقملا يف ملسم < قم

 ًانورقمو ًاداهشتساو ًاقيلعت ملسم < تم

 ىبتجملا يف يِياَسنلا - س

 ىربكلا يف يِئاَسَنلا 2 ن

 يلع صئاصخو دنسم يف يباَسْنلا - ص

 ةليللاو مويلا لمع يف يِئاَسْتلا - يس
 كلام دنسم يف يِئاَسْنلا تح نك

 ننسلا ف دواد وبأ تار

 درفتلا باتك يف دواد وبأ - دف

 ردقلا يف دواد وبأ ح دق

 ليسارملا يف دواد وبأ - دم

 لئاسملا يف دواد وبأ <لد

 كلام دنسم يف دواد وبأ - دك

 تددعت نإ نئسلا ريغ يف دواد وبأ < دغ
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 راصنألا لئاضف يف دواد وبأ - دص

 خسانلا 2 دواد وبأ ع دخ

 نئسلا ٍق يذمرتلا - ت

 لئامشلا يف يذمرتلا - مت

 دمحأ زمر ادع « ةعفنملا ليجعت هزومر

 « ليجعتلا ٠ : يف امك كلام < ك

 دنسلا يف يعفاشلا ح عف

 دنسلا يف ةفينح وبأ - هف

 دئسملا يف دمحأ - مح

 هيبأ دنسم ىلع دمحأ مامإلا نب هّللا دبع تادايز ع بع

 يربطلا بتكل اهتصصخ يتلا زومرلا

 ريسفتلا يف ريرج نبا - ست

 خيراتلا يف ريرج نبا - خت

 راثآلا بيذهت يف ريرج نبا - هت

 راثآلا بيذهت نم ًادوقفم ناك يذلا ءزجلا يف ريرج نبا ح قت

 ةنسلا حيرص يف ريرج نبا - رص

 . ( بط ) : هخيش نع هبتك عيمج يف يربطلا تاياور عومجم

 (ر)هخويش نع يربطلا بتك يف ِمَجْرَتملا يربطلا خيش اهاور يتلا تاياورلا ددع
 .(ش) : يربطلا بتك يف مَجْرَتْلا يربطلا خيش مهنع ىور نيذلا خويشلا ددع

 . نع : ( / ) راسيلا ىلإ ةلئاملا ةطرشلا
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 زومرلا



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رورش نم هللاب ذوعنو « هرفغتسنو « هنيعتسنو . هدمحن « هلل دمحلا نإ

 يداه الف « للضي نمو . هل لضم الف هللا هدهي نم . انلامعأ تاثيس نمو انسفنأ

 -: دعب امأ « هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو .ء هل

 رشو - هلي - دمحم يده يدهلا ريخو « ىلاعت هللا مالك مالكلا نسحأ نإف

 . رانلا يف ةلالض لكو ةلالض « ةعدب لكو « ةعدب ةثدحم لكو ؛ اهتاثدحم رومألا

 .4 نوملسم متنأو الإ نتومت الو هتاقت قح هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ ايزل

 ٠١7 : نارمع لآ

 اهنم قلخو ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأ اي

 نإ ماحرألاو هب نولءاست يذلا هللا اوقتاو. ءاسنو اريثك الاجر امهنم ثبو اهجوز

 ع١: ءاسنلا] .«ابيقر مكيلع ناك هللا

 رفغيو مكلامعأ مكل حلصي اديدس ًالوق اولوقو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ ايل

 [الاوال؟ : بازحألا] 4 ً[ميظع ًازوف زاف دقف هلوسرو هللا عطي نمو مكبونذ مكل

 مهيلإ ببح نأ 2 نينمؤملا هدابع ىلع هّللا ةمعن مامت نم نإف -:دعب امأ

 كلذب اونوكيل « نايصعلاو « قوسفلاو « رفكلا مهيلإ هركو ١ مهبولق يف هنيزو ناميإلا

 2 ملعلا مهيلإ ببحي نأ « هصاوخل ةمعنلا هذه تاممتم نم نإو « نيدشارلا نم

 لهأ عمجأ يذلاو « ناميإلا ف نيكر نكر وه يذلاو « لمعلا هب نونسحي يذلا

 يصاعملاب صقنيو« تاعاطلاب ديزي « داقتعاو لمعو لوق هنأ ىلع « ةعامجلاو ةنسلا

 . مالسلا مهيلع ءايبنألا مولع مولعلا فرشأ نإو. تائيطخلاو
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 فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم ش ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ىكزأو « ةالصلا لضفأ هيلع دمحم « مانألا ديس قالطإلا ىلع مهفرشأ نإو

 هلزنأو 2( هظفحب هللا لفكت يذلا 2 ركذلا اذه هتمأ هثرو ملع فرشأ نإو « مالسلا

 مالسلا لبس هناوضر عبتا نم هللا هب يدهي « هرمأ نم ًاحور هلعجو « هدنع نم ًاَيْحَو

 وهو الأ ؛ ميقتسم طارص ىلإ مهيدهيو « هنذإب رونلا ىلإ تاملظلا نم هب مهجرخيو

 لاق امك هماكحأل نّيبملا نايبلا مث . هتوالتب دبعتملا « ميظعلا نآرقلاو « ميكحلا ركذلا

 مهلعلو مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو : هناحبس هظفاحو ُهلرْنُم

 4 : لحنلا] 1 . 6 نوركفتي

  هظفحب اظوفحم « هيناعمو « هظافلأب « هّللا مالك وه ركذلا ناك الو

 هللا لعج ثيح « روطسلا ايانث نيبو « رودصلا يف هظافلأ تظفحف  ىلاعتو هناحبس

 نم رايخألا ؛ هدابع نم ىفطصاو « نايبلا يه ةنسلاو « نارقلا وه ركذلا ىلاعت

 ًالاجر « راصمألاو.روصعلا رئاس يف ناسحإب مهوعبتا نيذلاو « راصنألاو نيرجاهملا

 هليزنت اودهاش ةباحصلا نأل « راصمألاو « راطقألا ةفاك يف « ةفاك سانلا ىلإ هولمحي

 هليوأتبو نيفلكم قلخلل هغيلبتبو « نيدهاش ادوهش كلذب اوراصف « هليوأت اوعمسو

 « بئاغلا مكنم ٌدهاشلا غلبيلف » : نيمألا مهيبن رمأ اولثتماف « نيملاع لهاج لكل

 ادحأ نوشخي الو هنوشخيو هللا تالاسر نوغلبي نيذلا : ميظعلا مهبر لوق اوققحو

 ممو : بازحألا) * اا . 6 ابيسح هللاب ىفكو هللا الإ

 ةردابملاب « هنييبتو هريسفتلؤي يبنلا ىدصت نأ « نايبلا مامت نم ناك دقلو

 لكو « ىرخأ ةرات هنايبو هليوأت نع نيلئاسلا ةباجإب وأ « ةرات يحولا غيلبتب هنم

 ةرات  مالسلا هيلع  ليربج نيمألا لوسرلاب امإ  ىلاعتو كرابت هللا نم يحوب كلذ
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 يربطلا خويش مجعم فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم

 « ديدستلاو هيجوتلاب وأ « ىرخأ ةرات داهتجالا ىلع دييأتلاو « رارقإلاو ماهلإلاب وأ

 . ةثلاث ةرات

 ىلع اوبظاو امك « هليوأت ملعت ىلع  مهنع هّللا يضر  هباحصأ بظاو دقلو

 باحصألا ىلإ « ميلعتلاو « داشرإلاو « غيلبتلاو « ةوعدلا رمأ راص الو هليزنت عامس

 دبع وبأ ) كلذ ىلإ راشأ امك « ليزنتلا نوملعي امك « ليوأتلا نوملعُي اوناك

 . ليلجلا يعباتلا « ( يملسلا نمحرلا

 « دوعسم نب هللا دبعو « ةعبرألا نودشارلا ؛ ًاعيمج ءالؤه سأر ىلع ناكو

 نينمؤملا مأو « رمع نب هللا دبعو « سابع نب هللا دبع؛ نامجرتلا رحبلا ربحلاو

 ةباحصلا رئاس مث 2« تباث نب ديز « نومأملا ىكذلا ىتفلاو بءعك نب ىبأو 2ع ةشئاع

 . نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر

 انيح ةباتك « ليزنتلا نوذخأي امك ١ ليوأتلا نوذخأي ؛ نوعباتلا عباتت مث

 عابتإلا ةبناجمو « عادتبالا ىلع ُسّسْؤملا « قافنلا مجن املف « ىرخأ ًانايحأ ةهفاشمو

 رونلاو « رانلاو « ريزعو « بيلصلا دابع نم « عاعرلا قطنملاو مالكلا لهأ هثدحأ امب

 ةيسداقلاو « ربيخ يف « ماغرلاب مّهفونأ غرمو « مالسإلا رصن مهلهذأ نيذلا « عاعشلاو

 مهيلع مهدقح - . مهنع هللا يضر  ماركلا ةباحصلا وضغبم رهظأو « كومريلاو ؛

 ةرات اهمهف نع زجعلاو « اهب لهجلا وأ « ةرات اهنامتكو « ةوعدلا مهتنايخ ىوعدب

 - (نيموصعملا تيبلا لآ ةمئأ) نم نطابلا ءاملعو « ملعل راصتنالا ةجحب وأ « ىرخأ

 لاصئتسا ) و « (بصنلا) و « (! نامثع صيبقل) راصتنالا وأ « ةثلاث ةرات  اومعز

 . ةعبار ةرات ( جراوخلا

 طّلخملاو « نسحملا نم ءىسملا ةفرعم نم هذه ةلاحلاو  دبال ناكف
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 فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 قوس ماقف 0 عبتملا لدعلا نم « عدتبلا قسافلاو ... نقتملا طباضلا نم فرخلا

 ةباحصلا نع بذي « ريرحن لماع « ملاع لك هءاول لمحو « ليدعتلاو حرجلا

 ةجحلاو « ناسللاو نانبلاو . نانسلاو فيسلاب , مهتوعدو مهجهنمو « مهيعباتو

 روهشلاو مايألا نولحري و « مهديناسأب نوزاتمي ملعلا لهأ حبصأو « نايبلاو

 حبصأو « اهرشنو « اهنيودتو « اهنم يلاعلا ليصحت لجأ نم « دوقعلاو نينسلاو

 « طباهلا لهاجلا نم « طباضلا لدعلاو « ةاورلا نم بيطلا نم ثيبخلا ةفرعم ًامازل

 ةايحو ةدالو .. اباقلأو ًءامسأو ّىنك .. ديناسألا لاجرب مهتفرعمب نوفرعُي ةمئألا راصو

 ًءاقل .. ًاناطيتساو ًالوزنو ةلحر .. ًاطابرو ًانكسو ةماقإ .. ًءالوو ًابسحو ًابسن .. ًةافوو

 ًاضرعو ةباتك.. ًءالمتساو ًاظفحو ةهفاشم .. ةداجوو ةزاجإو ةلوانم .. ًاغالبو ًاعامسو

 . ءابنإو

 ةصالخو ؛ مهدهج تاراصع « اندعب نمو انلبق نم لايجألاو انوثروو

 .. مهدالبو مهباسنأو .. مهانكو لاجرلا ءامسأ يف ؛ مهتفرعم يفاصو « مهثحب

 امو مهلامو .. مهذيمالتو مهخويشو .. مهبتارمو مهتاقبطو .. مهتايفوو مهتادالوو

 ال .. (ساملالو بهذلا نازيم نم قدأ نازيمب كلذ لك .. حيرجت وأ ليدعت نم مهيلع

 ًاعمقو سانلاو ةّنجلا بر ءاضرإ امنإو « سانجألاو سانلا مذ كلذ ءارو نم نوغتبي

 . سانخلا ساوسولا تاغزنل

 مالعألا ءالؤه ةمجرتب « نيدلاو ةلملا ءاملع نم « نيققحملا نم ريثك ماق دقو

 طبضو مهلئاضف راهظإل . رثألاو ثيدحلاو « ةنسلا ءاول اولمح نيذلا « ماركلا

 نيدل اوداك نيذلا « ماثللا مالعأ ةمجرتو « مهلقنو مهتاياورب قوثولل ٠ مهلاوحأ

 . مهركم ءوس مهيلع اودريو مهرش نم سانلا رذحيل ماهوألاو كوكشلاو عدبلاب مالسإلا

18 



 يربطلا خويش مجعم 1 فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم

 نيكورتملاو ءافعضلل مجرتت بتك تفّنصف : صلاخلا حرجلا بتك تعونتو

 . نيطلخملاو نيحورجملاو

 « لودعلاو « تاقثلل مجرتت بتك تْفَّنُّصف :صلاخلا ليدعتلا بتكو

 . نيطباضلا ظافحلاو

 ليدعتلا ١ و « « ليدعتلاو حرجلاك » : ًاعم نيرمألا ىلع تلمتشا بتكو

 « تايفولاو تادالولاب ىرخأو « ىنكلاو يماسألاب تمتها بتكو . « حيرجتلاو

 نكاسملاو ةلحرلاب اهريغو « تاياكحلاو ريسلاب اهريغو «٠ تاقبطلاو بترلاب ىرخأو

 قرطو « تازاجإلاو « للعلاو , ذيمالتلاو خويشلاب اهريغو « تاماقإلاو لوزنلاو

 . تاخيشملاو « تاياورلا

 رحب ١» باتك لثم مهنع اوور نم وأ « مهخويشل ةمجرتلا ملعلا لهأ ىلوت دقو

 و 2 «ريبكلا خيراتلا ١ و , دمحأ مامإلل اهريغو «١ ىنكلاو يماسألا ١ و « « مدلا

 تادرفنملا»و « «ءامسألاو ىنكلا ١ و « يراخبلا مامإلل « ريغصلا م خيراتلا »

 »و 2« ( تاقثلا ١ اباتك و « جاجحلا نب ملسم مامإلل « زييمتلا ١ و « « نادحولاو

 ا .. نابح نبال « نيحورجملا

 حيحص لاجر » مجارتك هنيعب باتك لك . ثيدحلا بتك ةاورل وأ

 نم» و « يناهبصألا ركب يبأل ) ملسم لاجر ١ و « يذبالكلا رصن يبأل («يراخبلا

 نم ةيمست ١ و « يناجرجلا يدع نب دمحأ يبأل «حيحصلا يف يراخبلا مهنع ىور

 ركذ يف لامكإلا ١ و « يروباسينلا مكاحلا هللا دبع يبأل ؛ ملسمو يراخبلا مهجرخأ

 ١ ينيسحلا نساحملا يبأل , « كاجرلا نم دمحأ مامإلا دنسم يف ةياور هل نم

 أطبملا فاعسإ ١ و « رجح نبا ظفاحلل « ةعبرألا ةمئلا لاجر دئاوزب ةعفنملا ليجعت»

 -؟



 فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم حربا ةداسا هب يف

 : لثم ةماعلا لإ مجاوقلاو 3 ىنكلاو « تايفولاو « بتارلاو 3 تاقبطلا يف وأ

 ءامسأ ركذ »و ١ - يدقاولا بتاك - عينم نب دعس نب دمحمل « ىربكلا تاقبطلا »

 يبأل « لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت هو ٠ ينطقرادلل « مهدعب نمو نيعباتلا

 هل « ىنكلا درس يف ىنتقلا ١ و « يبهذلل « نيثدحملا تاقبط ١ و « يزملا جاجحلا

 تاقبط »و 2 ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل . « ةباحصلا ةفرعم يف ةباصإلا ١و

 دصقملا» و « يعبرلا ربز يبأل « مهتايفوو ءاملعلا دلوم ١ و « يطويسلل « ظافحلا

 لاجر » باتك اهرخآ نمو « يلبنحلا ملفم نبال ( دمحأ باحصأ ركذ يف دشرألا

 . قالحلل « يربطلا ريسفت

 | اذه ىلع ثعايلا

 ببح نأ  ًادبأ اهيصحأ نلو ال يتلاو - يلع ةريثكلا هللا معن نم ناكو

 امو « يرافظأ ةموعن ذنم : لاجرلا نم ءامظعلا ريسو «٠ مجارت يف رظنلا ىلإ ىلاعت هللا

 هلهأ ملعو . ههقفو ٠ هتمكحو هناميإب , ديعسلا نميلا دالب يف ةماقإلا يل هللا رسي

 هملعب هّللا عتم (  يعداولا يداه نب لبقم نمحرلا دبع يبأ) انخيش مامتها تيأرو

 لمحي يذلا « ثيدحلا لهأ مجارتو ريسب هذيمالت ريصبتب همامتها تيأر - هرمعو

 بهن ىلع نوريسي نمم « انناوخإ مامتها تيأر كلذكو « ةكرابملا دالبلا كلت يف هءاول

 . مهسرادمو « مهزكارم يف ثيدحلا بتك سيردت نولوتي نسمم د هللا هظفح  خيشلا

 فوقولاو ديناسألا ةسارد يف خيشلا ةقيرط سفنبو « نوميملا نميلا عوبر يف ةرشتنملا

 ولو ٠ ةمهاسم كلذ يف يل نوكي نأ ىلع تمزع  اهلاجر مجارتتو . اهفئاطل ىلع
 نوفتليو « ريخلا يب نونظي نمم « ملعلا بالط نم يناوخإ فيرعت يف « ةعضاوتم

 ظ "؟



 يربطلا خويش مجعم  فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم
 تيأر يذلا جهنملا ىلع ديناسألا ةساردب مهفيرعت !!.. ينم ملعلا نيمهوتم يلوح

 يعداولا يداه نب لبقم نمحرلا دبع يبأ) نيلضافلا يخيش نم هيف تْرِجَأو

 (مامإلا) ب فورعملا (يناميلا يميرلا هللا دبع نبا دمحم نمحرلا دبع يبأ) و (يناميلا

 ليوأت يف نايبلا عماج » ىمسملا . يربطلا ماسإلا باتك ترتخا نأ ناكف

 ةساردلو . ةهج نم حيحصلا يرثألا يفلسلا ليوأتلاو ريسفتلا ةساردل « نآرقلا

 , اهددع يف « ريسفتلا » ديناسأ تبراق دقو  ىرخأ ةهج نم ةريثكلا هديناسأ

 راثألا ددع داز ثيح ؛ ةعمتجم ةروهشملا ةتسلا بتكلا يف يتلا راثألا ددع عومجم

 راثألا ددع عومجم غلب نيح يف « (11*9) نع « ريسفتلا ١ يف يتلا رابخألاو

 نم مكلا اذه لثم ةسارد نإف يلاتلابو )981"(  ةتسلا بتكلا يف يتلا رابخألاو

 ؛ نايبلاو ليوأتلاو ريسفتلا يف ةدراولا راثآلا ةقيقح ةفرعم ىلإ يدؤي رابخألاو راشثآلا

 ةهج نم ةيعرشلا مولعلا نم ريثك ىلع هلامتشالو « ةثلاث ةهج نم « افعضو ةحص

 . ةعبار

 ةساردل ينعفدو « ميظعلا باتكلا اذهب يفغش دازو « يتميزع ىوق اممو

 خيشلا وهو الأ ؛ هتسارد يف ينقبس ميرك خأل بيط مالك نم هيلع تفقو ام هلاجر

 سراهف » : هامس يذلا هسرهف ةمدقم يف لاق ثيح هللا هظفح  فاقسلا يولع

 « ركاش دومحمو دمحأ مهل مجرت نيذلا يربطلا ريرج نبا نيرسفملا مامإ ريسفت لاجر

 تررم هدادعإب موقأ تنك امدنع يننأ لمعلا اذه ةكرب نمو » : لاق ثيح : (7 صر

 دومحم خيشلا اهيلع قلطي ناك يتلاو ١ ريسفتلا يف ةرركتملا ديناسألا نم ريثك ىلع

 مث اهتباتك يل ىنستي ىتح « اهدصرب اهتقو تمق كلذل « نارودلا ةريثك اهنأ ركاش

 تمق امك « اهلاجر يف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ ركذ عم ةيثيدح ةسارد اهتسارد

 ؟؟



 فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 بسح ًايدجبأ ًابيترت اهتبترو ؛ ركاش دمحأ خيشلا اهيلع مكح يتلا ديناسألا دصرب

 ةيفاو ةمجرت مهتمجرت عم يربطلا خويشل ًامجعم عضأ نأ تممه مث يربطلا خويش
 جرخأ نيذلا يربطلا خويشب ءافتكالا نسحي ال هنأل « نآلا اذه نع تضرعأ يننأ الإ

 هباتكو « كولملاو لسرلا خيرات » ميظعلا هباتك يف هخويش لافغإو ريسفتلا ْق مهل

 تضرعأ كلذل « ءازجأ ةسمخ نآلا ىتح هنم عبط يذلا (« راثآلا بيذهت » رخآلا

 . هفورحب همالك ىهتنا « ىنم لضفأ وه نم هل ضيقي هللا لعل « نآلا هنع

 « هبراقأ الو « هينادأ الو « هيواسأ الو لب ٠ هنم لضفأ يننأ معزأ ال انأو

 يربطلا خويشل ال ةمجرتلاو ؛ لمعلا ىلع يتميزع نم هللا هظفح  هلوق دش دقف

 ىوأ يه اهو « ةعوبطملا هبتك رئاس يفو ؛ مهل جيرخأ نيذلا هتاور عيمجلو لب بسحف

 رجأ يف فاقسلا يولع اناخأ كرشي نأ ىلاعت هللا وجرأ ىتلاو ٠ كيدي نيب رامثلا هذه

 . « هلمع نم ريخ ءرملا ةّيِنو » 2 هِتّدِن رجأ همرحي ال نأو ,« دهج نم هائلذب ام

 اذه يف يليصفتلا يربطلا جهنم اهيف تنيب « ةلصفم ةسارد هل تعضو دقو

 عبارلا ) اهددع يف ةيفلسلا ( ةلاصألا و ةلجم  ةروكشم  اهترشُن دقو (« ريسفتلا»

 . ه ( فلأو ةئامعبرأو نيرشع ) ةنس ( لاوش) رهش يف ( نيرشعلاو
 لك نم تعمجو « .ىتراختسا ىلمع يدي نيب تمدقو « يتدع تددعأف

 باتك نع تثحبو « ةروهشم ًادارفأ ؛ ليدعتلاو حرجلاو « لاجرلا بتك فانصأ

 لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت ١ يف ترظنو « ًافالآ ةاورلا لاجرلا ءامسأ نم يوحي

 - يزملا ظفاحلا تدجوف « ِةَّنَسلا يف تاهمألا ةتسلا بتكلا لاجرل مجرت يذلا «

 ىلع  انلصو اميف هللا همحر ْفْنَصُي ملو ,. بعوتساو بعوأ دق  ىلاعت هللا همحر

 باتكلاو روكذملا ةعوسوملا باتكلا الإ « هناقتإو هظفح ةرازغو . هعالطاو هملع ةعس

 فو



 يربطلا خويش مجعم فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم

 ملاع امهنع ينغتسي ال يذلاو « فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت » رخآلا ميظعلا

 . ءاوس ٍدح ىلع 3 نيمدقتملاو نيئدتبملا ملعلا بالط نع الضف دلي ىبنلا ثيدحب

 فارطأ يف ىناثلاو « ةليسولا وهو « ليدعتلاو حرجلا يف لوألا ناكو

 بتكلا ىهو « هلصأ ةهج نم ةليسولاو « لوألا ةهج نم دصقملاوهو « ثيداحألا

 . ةتسلا

 :- مارملا قيقحت نود عاطقنالا نم ينوفوخ نيذلا  ةوحاللو سفنلل تلقو

 هتايح يف نيباتك الإ فنصي مل« هعالطاو هملع ةعس ىلع « يزملا ظفاحلا ناك نإ

 ناك امو « نالكتلا هيلعو « ةقثلا هبو « ناعتسملا هّللاو .!! دحاو باتك انأ يبسحف

 .نالذخلا نم هللاب ذوعنو ٠ نارسخلاو لاوزللف « هللا ريغل ناك امو « ناّصْيو ىقبي هلل

 ةصاخو - رثألاو ةنسلا ىلع اهانبم ناك ام ةصاخو  ريسفتلا َبّكَك نألو

 نم « نيققحملاو نيسرادلا نم قلت مل « نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج» يربطلا رسفت

 يتلا ٠ ةنسلاو ثيدحلا بتك نم « اهريغ هتيقل امك. هقحتست ام « ةساردو مامتها

 ريسفت » ينعأ - هديناسأ ةاورل َّمَجْرَت نم دجأ مل ثيح. ًافنآ اهضعب ىلإ ترشأ

 ءازجألاو , ْمّسُنلاو . بتكلا ةرثك مغرو ؛ مهترهشو مهترثك مغر - « يربطلا

 « ًايثيدح ًءزجو اباتك نيثالثو نينثا وحن ..  باتكلا اهنمضت يتلا « ةيثيدحلا

 نع لقت ال يربطلا مامإلا بتك ىلإ عوجرلل ملعلا بالطو نيثحابلا ةجاح نأ مغرو

 نود سيل يربطلا مامإلاف ؛ رثألاو ةنسلا بتك نم اهريغ ىلإ عوجرلا ىلإ مهتجاح

 ؛ ةمهو ًافينصت مهنود سيلو « ًاملعو ًاليصحت مهنود سيلو « ةنسو ًاديحوت كئلوأ

 ىلإ اهيف ثحابلا عجري ال راهن نم ةعاس ضعت املقو « مهتعيلط يف نوكي داكي لب

 سانلا ناك يذلا « خيراتلا » و « ريسفتلا» يباتك ةصاخو « ديزتسيو اهنم لهني هبتك
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 فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . . امهباب يف امهيلع ًالايع - اولاز الو -
  ىلاعت هللا امههمحر  ركاش دومحمو دمحأ نيخيشلا نم ناك ام مهللا

 تاطوطخمل امهقيقحت ضرعم يف « خويشلاو لاجرلا كئلوأ نم ريثكل امجرت نيذلا

 طلخلا وأ ٠ ةاورلا نم ريثكلل امهلافغإ عم « ةرصتخم مجارت تناك اهنأ الإ نيباتكلا

 « باتكلا قيق قيقحت لامكإ مدعل وأ ءرخآلا مهضعب يف فقوتلا وأ ٠ ضعبلا مهضعب نيب

 نع اليلق اهددعب ديزت يتلاو « مجارتلا نايبو , ديناسألا قيقحت لامكإ مدع يلاتلابو

 ةيشاح يف كلذو « باتكلا ةطوطخمل امهقيقحت ءانثأ كلذو .« باتكلا يفام فصن

 ىلإ لصو - هللا امههمحر (  ركاش ناخيشلا ) قيقحت نأ ثيح روكذملا قيقحتلا

 يف راثآلا دع غلب ثيح ( ميهاربإ ةروس ) نم « ( نيرشعلاو ةعباسلا ) ةيآلا ةياهن
 ةعبط يف يتلا راثآلا ددع وه (7/90) 2 لصأ نم ( )7١1/85 ةققحملا امهتخسن

 . ةيملعلا بتكلا راد

 هذه عمجب - هللا هظفح  قالح نسح نب يحبص دمحم خيشلا ماق مش

 ًاليدعتو ًاحرج « يربطلا ريسفت لاجر » هامسأ « ةدحاو ةدلجم نم باتك يف مجارتلا

 (... قيقحت نم

 مجرت نيذلا ءامسأ درسف هللا هظفح  فاقسلا يولع خيشلا هقبس دقو

 ءامسأ ةفرعم ثحابلا ىلع لهسُد سراهف يف هللا امهمحر  (ركاش ناخيشلا) مهل
 باوثلا نسحأ امهيدلاولو امهل لزجأو « ًاريخ هللا امهازجف ٠ مهل مَجْرَتلا

 ترختساو هباب يف ةدمعلا باتكلا اذه ديناسأ ةاورل ةمجرتلا ىلع تمزع الو

 هبابسأ يل ئيهيو « كلذ ىل رسيي نأ هناحبس هتلأسو . كلذ يف ىلاعتو هناحبس يبر

 ءانعلا يلع رفويف ٠ كلذ ىلإ ينقبس نم دجأ يلعل , بتكلا نوطب يف تشحبو
 "هه



 ٍيربطلا خويش مجعم فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم

 بالط نم يناوخإ تلأسو 3 ترشتساو «( ةعفانلا ملعلا بتك نم هريغ ىلإ فرصنأل

 « ثراحلا ابأ ) لضافألا ةوخألا : مهنمو اهبتكو ةنسلا يف ءاربخلا « هلهأو ملعلا

 نب روهشم « ةديبع ابأ) و , ( يبلحلا ديمحلا دبع نب ىلع نب نسح نب ىلع

 يتلاو « يربطلا ريسفتل ةطوطخم مدقأل ةروصب يندوز يذلاو « ( ناملس لآ نسح

 ًاريثك اهب تعفتنا امم « هريغو « يربطلا بتك ضعببو « روطس دعب اهفصو دجتس
 ليعامسإ نب ىفطصم « نسحلا ابأ) و « ءازجلا ريخ  هيدلاوو هللا هازجف «

 ؛ ( يلالهلا ديع نب ميلس « ةماسأ ابأ )و « ( برأم ليزن يرصملا يناميلسلا

 همولعو ثيدحلا ذاتسأ ( ةرباوجلا لصيف نب مساب « لصيف ابأ ) روتكدلا ذاتسألاو

 دبع نب دمحم « ثراحلا ابأ ) روتكدلا خألاو ةيندرألا ةعماجلا يف ةعيرشلا ةيلك يف

 ةعماج يف نيدلا لوصأو ةوعدلا ةيلك يف همولعو ثيدحلا ناتسأ « ( دوعرلا قازرلا

 مساقلا يبأل هب يندوزو «  ءاعدلا باتك » ىلإ يندشرأ يذلاو ( ةيقيبطتلا ءاقلبلا

 هل ناك دقو « يربطلا لاجرو خويش نم « نيريثكلا مجارت ىوح يذلاو « يناربطلا

 ةصاخو « امهلاجرو امهخويش نم ريثك يف يناربطلاو «٠ يربطلا كارتشال ةدئاف ريثك

 . ( يلمركلا عيبر وبأ فيطللا دبع « ةزمح ابأ ) ذاتسألا خألاو « مهنم نييماشلا

 مجرتي 2« طوطخم وأ « عوبطم باتك نع نوملعي اوناك نإ : ًاعيمج مهتلأس

 باجيإلاب ًاباوج مهنم ٍدحأ دنع دجأ ملف « ًافنآ تركذ ام ريغ «يربطلا» ديناسأ ةاورل

 تمجرت ام ضعب مهيلع تضرعو « ةعفان ةعتام تاراشإب يلع اوراشأ دقو : كلذل

 ًابيط ًارثأ مهحئاصنو مههيجوتل ناكف ؛ كلذ يف يجهنم مهل تنيبو « كلذ دعب

 نيب هارت امو ؛ ءازجلا ريخ كلذ لك ىلع هللا مهازجف ؛ ركشلا ليزج هيلع مهركشأ

 ش . مهتاهيجوت نم ًاضعب وهف كيدي
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 فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 لبق هل أرقأ نأ ديرأ نم لك عم اهب لماعتأ ةقيرط يهو - هتمجرتو هتريس لالخ

 ةيوناثلا يف يتذتاسأ دحأ نم هتذخأ جهنمو ةقيرط يهو َبّتك امل ةءارقلا يف عرشأ نأ

 انع هللا هازجف ء اهب فغشلاو ع اهبحو ةيبرعلا ملعت يف « انيلع ميظع لضف هل ناك

 صلخملا هميلعت يف انيلإ نسحأ نسحمل همدقن نأ اننكمي ام لقأ اذهو « ءازجلا ريخ

 هللا هقفو (نودلخ رداقلا ديع نبا دمحم « نودلخ وبأ) لضافلا ذاتسألا وهو الأ انل

 . ًاتيم ناك نإ هتمحر عساوب هدمغتو « ًايح ناك نإ هتعاطل

 - يبهذلا ظفاحلا نأ تدجو « يربطلا ةمجرت ةسارد يف تعرش نأ دعبو

 يف كلذو « اهفنص ىتلا « يربطلا بتكو « راثآ نمض نم « ركذ دق هللا همحر

 دق يربطلا نأ : يناغرفلا نع ركذ « (107/14) ؛ ءالبنلا مالعأ ريس » نم هتمجرت

 مهيقل نيذلا هخويشل هيف مجرت « «لاجرلا خيرات» : هامس لاجرلا مجارت يف اباتك متأ

 . ,نيعباتلاو ةباحصلا ىلإ مهنع اوذخأ نيذلا مهخويشو « مهنع ذخأو

 ًاعوبطم وأ « ًاطوطخم هيلع َرِدَق ول « هباب يف ةجح باتك وه : تلقف
 باتكلل رثكأ وأ "” ةطوطخم ىلع لوصحلا عيطتسأ يننأ ول دوأ تلز الو تنكو

 « اهتركذ يتلا ريغ « نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج » تاطوطخم ضعب وأ « روكذملا

 دبع نب يلع ) خيشلا « يريطلا مامإلا بتك تاعوبطمو تاطوطخع فصو يف لوقلا لصف دقو
 » اهامس لاو ( ةحفص ةئامو نيئالثو نيتنثا ) يف يربطلل اهعمج ىلا ةمجرتلا يف هللا هظفح (  لبشلا زيزعلا

 به ١411 ةنسا) ( ضايرلا ) ف ( نطولا راد ) نع ةرداصلاو « يربطلا نيخرؤملاو نيثدحماو نيرسفملا مامإ

 مالعأ ريس » يف يبهذلا ظفاحلا اضيأ هلبق نمو « « نسيدلا ملاعم يف ريصبتلا » يربطلا باتكل ههمبدقت يو (
 ريسفتل هقيقحت يف يكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع روتكدلا ًاريخأو « امهرظناف هريغو ( 777/١4 ) « ءالبنلا

 . اهوحن وأ ء تاطوطخم نامث ىلإ هيف عحر يذلاو يربطلا
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 يتلاو  اهيلع تفقو يتلا تاعوبطملا عيمج نأل « مجارتلا عم اهيلع باتكلا ققحأل

 « تافيرحتلاو « تافيحصتلاب تألتما دق اهعيمج  روطس دعب اهنع مالكلا لصفأس

 ديلا تاذ قيضل « عاطتسمب تاطوطخملا ىلع لوصحلا نكي مل نكلو « تاطقسلاو

 ( ةيلاعلا تابتكملا يف ؛ تاطوطخملا زونك ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا مدع يلاتلابو

 حسن يهو 3 تاعوبطملا نم - سفنألا قشب هيلع لوصحلا تعطتسا امب تيفتكاف

 « ةلباقمو قيثوتو «٠ قيقدتو قيقحت ىلإ جاتحت اهلك « (تاعبط عبس) يف (سمخ)

 2 تاكاردتسالاو ءاطخألا تمعيِج ولو 2( ضعبلا اهضعب عم قفاوتتل ميقرتو

 برقأ ةعبط اندنع تجرخل « تسلا تاعوبطملا نم اهتعمج ىتلا « تاحيحصتلاو

 . هباتك ريغل ىلاعت هللا هلعجي مل يذلا لامكلا ىلإ نوكت ام

 مدقأ يهو . سنوت  نييورقلا ةعماج ةطوطخمل « ةيناطيربلا ةروصملا ١-

 ةيرجه 9١ ةنس ىلإ اهخسن خيرات ريشيو « ايندلا يف . باتكلل ةفورعم ةطوطخم

 ةليضف اهنم ةروص ينراعأ دقو . طقف ةنس نينامثو ىدحإ وحنب فلؤملا ةافو دعب يأ

 . - هللا هظفح  نسح روهشم خيشلا

 ١1١8 ةنس اهعبط ديعأو ءاه ١5١8 ةنس : توريب  ركفلا راد ةعبط -؟

 . اهريغ نم رثكأ اهؤاطخأو « ديناسألا ةموقرم ريغو « (ًءزج نيثالث) يف يهو .« ه

 ليلخ) خيشلا اهل مدقو : ه0١4١ ةنس توريب  ركفلا راد ةعبط -*

 ةيدومحملا ةبتكملا يف « زابك تادلحب سمح نم ةطوطخم « « يربطلا ريسفتل » تاطوطخملا هذه نمو

 راا4وا07١1ر5١1و8١١1) : يه يلاوتلا ىلع اهماقرأ ةيوبنلا ةنيدملا يف ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم نمض
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 فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ليمج يقدص ) !! اهجرخو « اهقثوو « اهطبض .. اهفالغ ىلع َبِتْكو (سيلا

 ةموقرم يهو :( ًءزج نيثالث) يف ( ًادلجم رشع ةسمخ) يف يهو « !! (راطعلا
 . اهتقباس نم لقأ اهؤاطخأو « ةقيقد ريغ اهنكلو ديناسألا

 ه418١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا  توريب - ةيملعلا بتكلا راد ةعبط -؛

 , اضيأ ديناسألا ةموقرم يهو « ( ًءزج نيثالث) يف ( ًادلجم ةرشع ينثا) يف يهو
 دعب اهنع فلتخت مث « اهلوأ يف (ركاش) نيخيشلا ميقرت قفاوثو ؛ اهتقباس نم قدأو

 . هتقد مدع مغر اهميقرت تدمتعا دقو « اهيتقباس نم لضفأ يهو كلذ

 نإو !! عبطلا ةنس اهيلع دجوي الو ةرهاقلا - فراعملا راد ةعبط -ه

 ةتس) يف يهو . ه ١1/4 ةنس ةرخآلا ىدامج : ىلإ ريشت ركاش خيشلا ةمدقم تناك

 (ميهاربإ ةروس) نم ( نيرشعلاو ةعباسلا ) ةيآلا رخآ ىلإ اهيف الصوو « (ادلجم رشع

 . ركاش دمحم دومحمو دمحأ نيخيشلا قيقحت نم يهو

 اه 147١ ىلوألا ةعبطلا - توريب  ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ةعبط -5

 دومحم) قيلعتو طبض نم يهو ؛ ( زج نيئالث) يف ( ًادلجم رشع ةتس) يف يهو

 . !! (ركاش

 ةرهاقلا رجه رادب ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم ةعبط -ا/

 روتكدلا يلاعم قيقحت (ًادلجم نيرشعو ةتس) يف يهو ء ه ١471 ىلوألا ةعبطلا -

 . ةمامي نسح دنسلا دبع روتكدلا عم نواعتلاب ١ ىكرتلا نسحملا دبع

 قفاوملا ه ١409 ةنس ىلوألا ةعبطلا  توريب  ةيملعلا بتكلا راد ةعبط ١-
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 يربطلا خويش مجعم فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم

 ه ١47١ ةنس !! ىلوألا ةعبطلا  توريب  ةيملعلا بتكلا راد ةعبط -؟

 سراهفقلل سداسلاو « ةقباسلا سمخلا « تادلجم تس يف يضو م 0 قفاوملا

 ةروص الإ يه امو ؛ اهلصأ ءاطخأ سفن اهؤاطخأو ليقص اهقروو « ريغص اهطخو

 . ًاضيأ ةققحم ريغو ع !! اهنع

 ريغ 2« تادلجم تس يف يهو  ه1949١ توريب  ركفلا راد ةعبط

 . اضيأ ةققحم

 ىدحإ يف يهو  ةيعرش ريغ اهلعلو - « رشنلا راد اهيف ْتَلِفْعَأ ةعبط  ؛

 قفاوملاو ء ه 1١8١-١80 ةنس نيب ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم اهققح ةدلجم ةرشع

 . اهنم ىلوألا ىلإ وزعلا تلعجو . م 195ا/ 1١95٠١- ةنسل

 قفاوملا ه ١407 ةنس ىلوألا ةعبطلا - ةرهاقلا  ىندملا ةعبطم ةعبط ١-

 خيشلا قيقحت نم يهو «٠ سراهفلل سداسو . تادلجم سمخ يف يهو ءم

 لاجرلا رثكأل ةمجرتلا يف ةصاخو « عونتمو « ديج اهقيقحتو « ركاش دمحم دومحم
 نم ريثكلا جيرختو « ةيرعشلا تايبألاو ةيوبنلا ثيداحألاو . ةينارقلا تايآلا وزعو

 « لكشم اهبيترتو « اهثيداحأو . اهراثآ ميقرت يف اهتلكشمو « راثآلاو ثيداحألا

 -: نم ريثكب لضفأ يهف  ةلمجلابو  اهيف ثيداحألا ضعب ىلع مكحلاو

 - ١407 ةنس !! ىلوألا ةعبطلا  ةمركملا ةكم  افصلا عباطم ةعبط -؟

 ةريثك اهؤاطخأو « اهعبار يف ةلصفملا اهسراهفو « تادلجم عبرأ يف يهو ءاه 4

 « يبنلا بر دبع مويقلا دبعو « ديشرلا دعس نب رصان روتكدلا اهجارخإ ىلع فرشأ

 ميقرتلا يف ةشحاف ءاطخأ اهيف عقو دقف اذه عمو « اهماقرأ لسلستب ىلوألا نع زاتمتو
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 فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 )1٠٠0( راص )٠٠١١*( لدب هدعب يذلا راصف (2099) مقر نم اهنم عبارلا يف ةصاخو

 اهثيداحأ جيرختو « ةاورلل مجارت اهيف سيلو « !!! طقف (400) اهردق ةدايزبو

 . اهبيرغو « اهراعشأ وزع كلذكو « ةلمجلاب رصاق اهراثآو

 قفاوملا ء ه ”١4١ ىلوألا ةعبطلا - قشمد - ثارتلل نومأملا راد ةعبط -

 اهسراهفو ٠ ةدحاو ةدلجم يف يهو « ًادوقفم ناك يذلا ءزجلا ضعبل يهو - م

 ةققحم اضر نب يلع نب هللا دبع نب اضر يلع خيشلا قيقحت نم يهو « اهرخآ يف

 - راثآلاو ثيداحألا رثكأ ىلع همكحب اهريغ نع زاتمتو « هتزاجو مغر ًاديج ًاقيقحت

 جيرخت اهيفو هيلع مكح يذلا بيطلا ريثكلل ةبسنلاب ليلق وهو « اهضعب هتاف نإو

 « لاجرلل  ةيفاك اهنكلو  ةزجوملا ةمجرتلاو « بيرغلا نايبو « راثآلاو ثيداحألل

 صقنت ال ةريسي ءايشأ هتاف نإو « قيقدتو ٠ بيوبتو « ميقرتو « جارخإ نسُح عم

 . ءازجلا ريخ هللا هازجف  ةلمجلاب  هلمع

 باوبأ ىلع اهبيترتب  يبلحلا يلع خيشلا ةليضف نم ةحيصنبو - تأدب دقو

 تادايز عم « دوقفملا ءزجلاو نيتعبطلا ميقرتب ًاقيقد ًاميقرت اهميقرتو . هقفلا

 : نع ةرداص. « رثأ (40) ىلع يوتحتو ١ ةحفص (0) يف « ةريغص ةلاسر

 ردب قيقحتبو. . ه ١405 ىلوألا ةعبطلا تيوكلا  ىمالسإلا باتكلل ءافلخلا راد

 . قوتعملا فسوي

 ةسداسلا ةرودلا يف ةلاسرلا هذه. تحرشف كلذ دعب ىل - ىلاعت هللا رسي دقو

 « اهثيداحأ جيرختو . اهقيقحت دعب ينابلألا مامإلا زكرم يف ةيوغللاو ةيعرشلا مولعلل
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  هنيح يف ةوخألا ضعب اهعبط دقو . « ةنسلا حيرص بيرقت يف ةنملا مامت »

 . ًاريخ هللا مهازجف « ةرودلا يف اهوعزوو

 ًالعاج « تاعوبطملا رئاس يف رظنلا ىلع . ءامسألا نيب ةلباقملا يف تدمتعا

 ( ماهبإلاو « فالتخالا دنعو « يتدمع (ركاش دومحمو « دمحأ) نيخيشلا عينص نم

 بيذهت »و « « كولملاو ممألا خيرات ١ ةصاخو « ثيدحلاو لاجرلا بتك ىلإ عجرأ

 . يربطلل مامإلل اهلكو « ةنسلا حيرص»و « ( راثآلا

 وأ « طقاس مسا تابثإ وأ « فرحم وأ ء« فحصم مسا حيحصت دنعو

 هيلإ تبهذ ام ةحص ىلع للدت « دهاوش نم هيلع فقأ ام قوسأ « مهبمب حيرصتلا

 لاجرلا : وأ , هقفلا : وأ . ريسفتلا بتك نم اهريغو « راثآلاو « ثيدحلا بتك نم

 بتك نم وأ « ةرات اهباحصأ ديناسأب ؛ رثألا كلذ تقاس يتلاو « ىرخأ ةرات

 كلذ لكو .« ةنسلا حيرص دو « « راثآلا بيذهت »و « « خيراتلاك ١ . هسفن يربطلا

 َنسَحو رجألاو « ديدستلا هللا نم نيجار :« باوصلاو أطخلا لمتحي « داهتجا

 .! باوثلا

 بتك ةعبرأ اضيأ ىمست نأ حلصت . ماسقأةسمخ ىلإ باتكلا تمسق دقو

 : اهتيمسو ؛ ًاضعب اهضعب ممتيو

 ١- » و هريسفتلا » يف , مهنع ىور نيذلا يربطلا خويش مجعم ٠ خيراتلا «

 هراثآلا بيذهت هو «٠ اذه وهو « ةنسلا حيرص »و ٠ نآلا هتمدقم أرقت يذلا .

 ء ةسارد وهو « ريرج نبا يربطلا ةاور مجارت يف ء ريبكلا مجعملا ) -؟

 ديناسأ يف اهمسا وأ « همسا َدَرَو  نهتلق ىلع  ٍةأرما وأ لجر لكل ةلصفم ةمجرتو

 م



 فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ءامسأ مجارت ريغ نم « ًارثأ (4ه.00) نم رثكأ ةغلابلا ٠ ةعوبطملا يربطلا بتك

 « لامكلا بيذهت ١و « « فارشألا ةفحت » لاونم ىلع هيف تجسن دقو « ةباحصلا

 ةمجرت 7٠٠٠١ همجارت ددع زواج دقو يزملا ظفاحلل

 ًادج ةرصتخم مجارت وهو ١ « ريرج نبا يربطلا ةاورل ريغصلا مجعملا »-*

 لاونم ىلع هيف تجسن دقو « نيقباسلا نيباتكلا يف مهؤامسأ تدرو نيذلا ةاورلل

 و « رجح نبا ظفاحلل « بيذهتلا بيرقت ١و « يبهذلا ظفاحلل (« فشاكلا ١ قسنو

 ةحفص نيعبس وحن يف ؛ اريسي ًءزج هنم تعبط دقو . يطويسلل « ظافحلا تاقبط »

 ذنم ملعلا ةبلط نم انناوخإ يديأ نيب وهو ةمجرت فلأو ةئام وحن ىلع تلمتشا ؛

 . همامت انل رسيي نأ هللا لأسنو «تاوئس

 « ثلاثلاو يناثلا نينرقلا يف ثيدحلا لهأ رابخأ يف ثيثحلا عماجلا و - 4

 نم ًاغتنو « مهصصق ضعبو « ثيدحلا لهأ رابخأ هيف تعمج يوبرت باتك وهو

 ؛ ليدعتلاو رجلاب هل قلعت ال امم . مهمجارت يف اهضعب ىلع تفقو يتلا مهرّيِس

 . ًاضيأ همامت انل رسيي نأ هللا لأسنو ًاباب نيسمخ نم رثكأ ىلع هتمسق دقو

 صنلا طبضبو « طوبضم ميقرتب « نارقلا ليوأت يف نايبلا عماج » قيقحت -ه

 بتكلا ىلإ مجارتلا.وزعو « ثيداحألا جيرختو « تافيحصتلاو « ءاطخألا ميحصتو

 خألا ةليضف عم نواعتلاب كلذو . ًاليصفتو ةلمج « ديناسألا ىلع مكحلاو « ةقباسلا

 ريوصتو ١ ليصحتل ًاثيثح ىعس يذلا ١ ناملس لآ نسح نب روهشم « ةديبع يبأ

 . ءازجلا ريخ هللا هازج « ريسفتلا ١» اذه تاطوطخم ضعب

 : باتكلا ف ةمجرتلا

 فلسلاو « نيلوألا جهنم  ةسمخلا هماسقأب  باتكلا يف تجهتنا دقو

 نفي



 يربطلا خويش مجعم فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم
 2 تاتا تاششاالااللمل

 ثحبلا هيضتقي امب ؛ مهيلع تدزو « هلاجرو باتكلا مالعأ ع, ةمجرت يف نيحلاصلا

 | ةمجرتلا ىلإ عوجرلا ؛ سرادلاو ثحابلا ىلع ليهستلل وزعو ميقرت نم ؛يملعلا
 ليدعتلاو حرجلا بتكل ناكو « تاقوألا لقأو ٠ قرطلا رصقأو « لبسلا رسيأب

 مالعأ ريس» باتكك ريسلا بتكو « ينالقسعلا ظفاحلل «بيذهتلا بيذهت ١ باتكك

 امك كلذو . باتكلا جارخإ ةقيرط يف اهتيفتقا ةزراب ةمس « يبهذلا ظفاحلل « ءالبنلا

 ؛يلب
 : ميقرتلاو بيوبتلا : ًالوأ

 ١- ءاجهلا فورح ددع يه « (اباب) ( نيرشع) ىلإ باتكلا تمسق دقل :

 اهب يربطلا خويش ءامسأ أدبت يتلا .

 اهيناثو « باقلألاو باسنألاو ءانبألل: اهلوأ ( باوبأ ةثالث ) اهيلع تدزو

 .( ًاباب نيرشعو ًاثالث ) كلذب باتكلا راصف « نيمهبملل : اهرخآو ىنكلل
 باب :لثم ةحفص لك سأر يف هنع عرفتي امو يلصألا بابلا مسا تبثَأ ؟

 ٠ . ميهاربإ - فلألا فرح

 بحاص مسا نيمي ىلع ضيرعلا دوسألا نوللاب « ةمجرت لكل تمقر -*

 . ةمجرت ( ةئامعبرأو نوعبسو عبرأ) « (414) مجارتلا ددع غلب دقو « ةمجرتلا

 وأ « مسا وأ . ةبسن وأ . ةينك نم « يوارلا هب فرع ام زربأ تدبثأ -4

 . ًاقباس هيلإ راشملا مقرلا راسي ىلع . بقل

 نيب هدنع هل مّجرتُما هخيش مسا يربطلا دروأ . رشأ لوأ مقر ُتبثأ -ه

 . ًابقل وأ . ةينك وأ . ًانبا وأ « ًامسا « يربطلا هدروأ ام بسح كلذو « ( نيلاله)

 ؟



 فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 لاجرلاو « ثيدحلا بتك رئاس لالخ نم « نايب ةدايز ىنم ناك امو « ًابسن وأ

 . هب فرعأو ... : وه لوقأ وأ « [ نيتفوكعم ] نيب هتلعج

 زمر الب ةيمست « ةتسلا بتكلا باحصأ نم يوارلل جرخأ نم ُثنيب -_

 : وأ . (يئاسنلاو ؛ يذمرتلاو « يراخبلا) وأ (ةعبرألاو « ملسم) وأ (ةتسلا) : لثم)

 . اهتاقحلم

 ددعو « ةلمجم ةمجرتلا بحاص هخيش نع يربطلا تايورم ددع تنيب ٠-

 . (ش /ر : بط ) : اذكه ًالوأ « مهنع يربطلا خيش ىور نيذلا هخويش

 تزمرو : نع « ةياور ينعي : ر )55١( :بط : اهل تزمرو هتايورم ددع

 | . ًاخيش ينعي : ش )٠١( (/) اهل

 : اذكه « بتكلا يف اهدورو بسح تايورملا هذه تلصف -8

 (ش /ر : قت)و . (ش /ر :هت)و (ش /ر : خت)و (ش /ر : ست)

 ( ش ا/ر : رصرو

 .ًاخيش : ينعي ش )١١( نع ةياور ينعي :ر(60١) : ست

 .خايشأ : ينعي ش (0) نع ةياور ينعي :ر (00) : هت

 . خايشأ : ينعي ش (*) نع ةياور ينعي :ر(1405) : خت

 . خايشأ : ينعي ش (4 ) نع ةياور ينعي : ر )1١( : قت

 . (دحاو خيش) : ينعي ش )١( نع تاياور (0) :رص

 « ىنكلا تطبض دقو : :رصانع ةرشع هيفو 2« يوارلاب فيرعتلا : ايناث

 2 اهنم اهتجرختسا يتلا بتكلا قفو 3 باقلألاو 3 نادلبلاو 3 باسنألاو 4 ءامسألاو

 م



 يربطلا خويش مجعم _ فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةم
 اًاليحتسم نوكي لب ؛ ًادج بعص قبسام عيمج طبض ذإ اهيلع كلذ يف ةدهعلاو

 ١ تددعت نإو  ةينكلاب ًادتبم -.

 . مث , رصتخم ريغ الماك همساب مث-؟

 . ٌءالو وأ ًابلص هتليبق ىلإ هتبسنب -

 .  دجو نإ  هتفرح وأ هبقلب مث-؛

 .  دجو نإ  ةافوو ةماقإو ادلوم  هدلب ىلإ هتبسنب مث -ه

 ١- ًاديدحت  دجو نإ  ةنسو « رهشو « موي برقأل « هدلوم خيراتب مث «

 ًابيرقت وأ .

 اديدحت - دجو نإ - ةنسو « رهشو « موي برقأل « هتافو خيراتب مث -0

 .ًاضيأ ًابيرقت وأ

 8 اقبط يف نيعملا ١ وأ . ؛ بيرقتلا ١ لالخ نم هتقبط نايبب مث -8

 .مهنع ىور نيذلا هخويش رثكأ ةقبط ةفرعم وأ « نيثدحملا

 2 « ليدعتلاو حرجلا ١» بتك « لالخ نم « اليدعتو احرج هتبترب مث -4

 . اهريغ وأ « بيرقتلا ١ وأ ء« « فشاكلا » وأ « «نيحورجملا » وأ «تاقثلا» وأ

 .  اودجو نإ  ثيدحلا لهأ نم هتبارق ضعب ىلإ ريشأ دقو-٠
 ثازش ُث

 : هخويش مجعم :اثلاث

 (ريسفتلا» ْق يربطلا مهجرخأو مهنع ىور نيذلا هحويش مجعم ركذ ا

 «راثآلا بيذهت ) يفو « (هت) هيلإ زمرأو 2 راثآلا بيذهت » فو « (ست) هيلإ زمرأو

 حيرص ١ فو ٠ (خت) هيلإ زمرأو ) خيراتلا » يفو « (قت) هيلإ زمرأو 2( دوقفلا ءزجلا

8 



 فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 هدنع هيلع هل تفقو رثأ لك مقرأ زومرلا هذه بقع مث « (رص) هيلإ زمرأو « « ةنسلا
 . فالآلا تغلب نإو -

 باحصأ هل جرخأ نمم « هخويش خويش نم خيش لك مسا دعب تزمر ١-

 . اهضعب وأ ةتسلا بتكلا يف هتاياور يف يزملا زومر ءاقبإب . مهضعب وأ ةتسلا بتكلا

 2م)و (7١/؟ : خت )و 2 37١( : هت)و . (؟1١"ه :ست) ةدابع نب حور : لثم

 . ضيرعلا دوسألاب همسا ةعابطب خويشلا رئاس نع هتزيمو ء ( قو ء سو « تو

 هبتك يف يربطلا هنع ىور نم الإ « لامكلا بيذهت » يف نيذلا هخويش نم قبأ ملو
 . «لامكلا بيذهت » يف ام راركتل ًاعنم

 نم « رثألاو ثيدحلا بتك يف مهنع ىور نيذلا « هخويش مجعم ركذ-#

 نكلو : باتكلا بلص يف , ةرشابم هردصم ىلإ مسا لك وزع عم . ةتسلا بتكلا ريغ

 . رغصأ طخب

 : هذيمالت مجعم : ًاعبار

 مُهثِيْتُي ملو , مهنع ىور نيذلا الإ , هذيمالت مجعم يف ركذأ مل ١-

 بتك رئاس نم هيف مجرتم ناك نإ «  لامكلا بيذهت ٠ نم هتمجرت يف (يزلا)

 عم , اهتاقحلم وأ « ةتسلا بتكلا جراخ نم « اهيلع تفقو يتلا رثألاو ثيدحلا

 تيرحت دقو . ًاضيأ رغصأ طخب نكلو . باتكلا بلص يف هردصم ىلإ مسا لك وزع
 رصتخأف لسكأ وأ « بعوتسأف طشنأ دقو « بتكلا ريهاشم ىلع راصتقالاو راصتخالا

 هذيمالتو هخويش مجعم نم . باتك ىلإ ةوزعم ريغلا ءامسألا ْتْرْيَم ١-

 ' ليدعتلاو حرجلا ١» وأ « « دادغب خيرات » نم ةاقتسم تناك نإ ضيرعلا دوسألاب

 اذ



 يربطلا خويش مجعم فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم

 .ذيمالتلا مجعم ليذ يف كلذ نايب عم « امهريغ وأ

 مويشلا مجاعم بقع ُتبثأ: قيلعتلاو حيرجتلاو ليدعتلا : ًاسماخ

 يتلا بتكلا لالخ نم « يوارلا يف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ ةصالخ ذيمالتلاو

 . كلاسم ةدع كلذ يف تكلس دقو « اهنم هتمجرت تيقتسا

 «لامكلا بيذهت» يف ةمجرت هلو «٠ هليدعت ىلع قفتأ نمم يوارلا ناك نإ- ١

 . اهيلئاقل اهوزع نود . هيف ليدعتلا ظافلأ تقسو « كلذ تنيب

 بيذهت ١ يف ةمجرت هلو , هحيرجت ىلع قفتا نمم يوارلا ناك نإ - ؟

 . ًاضيأ اهيلئاقل اهوزع نود . هيف حيرجتلا ظافلأ تقسو « كلذ تنيب ٠ لامكلا

 بيذهت »يف ةمجرت هلو « ًاحيرجتو ًاليدعت هيف فلتخُم يوارلا ناك نإ - "
 اهوزع نود هيف حيرجتلاو ليدعتلا ظافلأ تقسو « كلذ تنيب « « لامكلا

 . ًاضيأ اهيلئاقل

 بيذهت )يف « ليدعت وأ « حيرجت وأ . ةمجرت ىلع هل فقأ مل نإ - ؛

 حرجلا ظافلأ وزع ٌلَّصَفُأ « لامكلا بيذهت ٠ ريغ يف كلذ ىلع هل تفقوو « لامكلا

 . اهنم اهتيقتسا يتلا بتكلل اهوزع عم . اهيلئاقل ليدعتلاو

 نم يأ يف « ليدعت وأ « حيرجت وأ . ةمجرت ىلع يوارلا فقأ مل نإ - ه

 وه امك ٠ « هفرعأ مل » : يلوقب هفصأو « كلذ ركذأ « مجارتلاو ثيدحلا بتك

 هللا همحر  ينابلألا انخيش هلّضأو هلاق امكو « نأشلا اذه ءاملع دنع هيلع حلطصملا

 « ةرابعلا هذه نم لقأ يسفن دجأ تنك نإو )8١/6(  « ةفيعضلا » يف  ىلاعت

 انألو « اهتلق امل بابلا اذه يف يملع حلطصم اهنأ الولو ٠ ةضاضغ يسفن يف اهل دجأو

 كيل



 فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم ةعوبطملا ة ةدنسملا هبتك "يف

 لك قوفورأ .ًامكح مهيلع نوكأو ام ًاملع اع ةاورلا ءالؤم مجارتب طيحأ نأ نم لقأ , يسفن يف

 .4 ميلع ملع يذ
 : وزعلا : ًاسداس

 ةصاخو - يوارلا ةمجرت اهنم تيقتسا يتلا « عجارملاو رداصلا ءامسأ ُتسبثأ

 يوارلا ةمجرت دعب ؛ - اهضعب وأ ةتسلا بتكلا يف ةياور مهل سيل نيذلا ةاورلا نم

 دقو « ةمجرتلا مث ةحفصلا مث ءزجلا مقر ىلإ ةوزعم « رغصأ طخب اهتزيمو « ةرشابم

 « نيققحملاو « نيفلؤملاو ٠ بتكلا ءامسأ « عجارملا ةديرج يف باتكلا رخآ يف تبثأ

 . تاعبطلا خيراوتو 2( نيرشانلاو « تاعبطلاو

 : زييمتلا :ًاعباس

 , همسا وأ ؛ هتينك نم ءيش يف « هلثامي وأ ء ههباشي نم هيف تركذ دقو

 ثحابلا ىلع لكشي وأ « هب هبتشي نأ نكمي نمم .. هدلب وأ ,« هبسن وأ « هبقل وأ

 هل تلسلسو ؛ ليدعتلاو حرجلا بتك يف « هتمجرت نطاوم ىلإ ةراشإلا عم « هتفرعم

 (؟؟١) ( ًازييمت ) مهل ٍمَجْرَتْلا دع غلب ثيح « هرخآ ىلإ باتكلا لوأ نم امقر
. 

 . ةمجرت

 : زومرلا : ًانماث

 تاحفص نم « (مقرلا ةيجوز ) « (ىنمي) ةحفص لك ليذ يف تلعج

 نع يربطلا تايورم اهنم تجرختسا يتلا « ةعبرألا بتكلل ةعبرأ ازومر مجارتلا

 نع / . ش : خويشلا ددع . ر: تاياورلا ددع . بط: يربطلا تاياور عومجم

 نيا



 _يربطلا خويش مجعم فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم
 : ةيلاتلا زومرلا تلعج 34 (مقرلا ةيدرف) 2 ( ىرسيلا ( ةحفصلا فو

 رص: ةئسلا حيرص .مخت: خيراتلا قت : هنم دوقفلاو هت : راثآلا بيذهت ست :ريسفتلا

 ةعابطلا تاقفن صيلقتل ؛ ةعبطلا هذه ىف تاحفصلا لويذ نم زومرلا هذه فذحأ نأ تيأر مث

 : سراهفلا : ًاعسات

 : ةلصفم ىرخأو ١ ةلمجم سراهف باتكلا ةياهن يف تلعج

 . باتكلا يف ةدراولا ةميركلا ةينآرقلا تايآلل يئاجه سرهف

 . باتكلا يف ةدراولا ةعوفرملا ثيداحألل يئاجه سرهف

 .. ةلضعملاو , ةلسرملاو , ةفوقوملا راثآلل يئاجه سرهف

 . باتكلا يف اهبيترت دورو بسح ءامسألاب يبيترت يليصفت يئاجه سرهف

 . « ريسفتلا » يف مهدورو بسح خويشلا ءامسأب يئاجه ريغ سرهف

 . باتكلا يف مهدورو بيترت

 . ةينكلا ةغيصب مهل ىور نيذلا خويشلل صاخ ىنك سرهف

 . باتكلا يف مهدوجو بيترت بسح (نالف نبا) ءانبألا ءامسأب سرهف

 . ةينك ىلع مهل تفقو نيذلا خويشلل ماع ىنك سرهف

 . ةينك ىلع مهل فقأ مل نيذلل يئاجه سرهف

 . مهنادلب ىلإ مهتبسن بسح خويشلا باسنأب يئاجه سرهف

 نمم « مهل تمجرت نيذلا يربطلا خويش باسنأو باقلأب يئاجه سرهف

 . باتكلا يف مهبيترت نع رظنلا ضغب « ةبسن وأ بقل ىلع مهل تفقو
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 فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 م اوتو

 تئدح) : ةغيصب مهنع ىور نيذلا نيمهبملا خويش ءامسأب يئاجه سرهف

 . نيمهبملا ضعبب فيرعتلابو . (نع

 . « دوقفملا بيذهتلا » يف هخويش ءامسأب يئاجه سرهف

 , اهضعب وأ ةتسلا بتكلا يف ةياور مهل سيل نيذلا ءامسأب يئاجه سرهف

 . « لامكلا بيذهت » ريغ ليدعتلاو حرجلاو مجارتلا بتك ضعب يف مجارت مهلو

 . مجارت ىلع مهل رفظأ مل نيذلا ءامسأب يئاجه سرهف

 . ًازييمت مهتركذ نيذلا ءامسأب يئاجه سرهف
 يف ركاش خيشلا مهركذ نيذلا يربطلا خويش ءامسأب يئاجه سرهف

 وأ ١ هفرعي مل وأ «٠ ليدعت وأ ١ حرج وأ « ةمجرتب « يربطلا ريسفتل » هقيقحت

 . باتكلا يف اهبيترت دورو بسح ءامسألاب يبيترت يلامجإ يئاجه لودج

 مهانك وأ « مهؤامسأ تدرو نيذلا « يربطلا خويش ءامسأب يئاجه لودج

 . ةقيقحلا يف كلذك اوسيلو يربطلل خويش مهنأ . مهوي امب

 وأ . اهضعب وأ « ةتسلا بتكلا يف ةياور مهل نم ءامسأب يئاجه لودج

 . اهتاقحلم

 . ةياور ةئام نم رثكأ مهنع ىورف مهنع رثكأ نيذلا ءامسأب يئاجه لودج

 . مهتايورم ددع بسح مهنع رثكأ نيذلا ءامسأب لودج

 . مهخويش ددع بسح مهنع رثكأ نيذلا ءامسأب لودج
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 يربطلا خويش مجعم فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم

 ( راثآلا بيذهت » يف مهنع ةياورلا درفأ نيذلا يربطلا خويش ءامسأب لودج

 « ريسفتلا » يف ةياور ىلع مهل فقأ ملو . « خيراتلا ١ وأ ٠ « هنم دوقفملا ءزجلا » وأ

 . يربطلا خويش ىلع ءاملعلا ماكحأل يلامجإ صخلم لودج

 . اهيفلؤم ةبسن بسح عجارملا ةديرجل يليصفت يئاجه درس

 اهيفلؤم ةبسن بسح بوساحلا جماربل يليصفت يئاجه درس

 . ماعلا عيضاوملا سرهف

 تاقفن صيلقتل ةعبطلا هذه يف سراهفلا هذه ةعابط نع تمجحأ دقو

 . !! ةعابطلا

 : ثحبلا ةصالخ : ًارشاع

 : يلي ام ىلإ ةديدعلا مجارتلا هذهل ةضيفتسملا ةساردلا هذه دعب تصلخ دقلو

 ةئامعبرأو ًافين هبتك رئاس يف مهنع ىور نيذلا « يربطلا خويش ددع غلب ١-

 . ةمجرت (14) مجارتلا ددع غلب دقو ١ نيمهبملا ادع « خيش

 ىور نيذلا خويشلا نم مه « مهنع ىور نيذلا . يربطلا خويش رثكأ -؟
 ددع لمجم فصن نم ليلقب لقأ مهددعو . ًاضيأ ةتسلا بتكلا باحصأ مهنع

 .(4104) نم (1؟0) وحن هخويش

 « ةتسلا بتكلا يف ةياور مهل سيل نيذلا هخويش يقاب نم ريثكلا ةرهش - '"

 )وحن مهددعو « مهبتك يف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ مُهَرَكْدو , اهتاقحلم وأ اهضعب وأ

 .(14971) نم ١٠(

 هخويش ددعل ةبسنلاب ةمجرت ىلع مهل رفظن مل نيذلا خويشلا ددع ةلق -4
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 فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . (474) نم )١( ؛ ( عبسلا ) ةبسنلا زواجتت مل ثيح

 ليعامسإ نب دمحم) « ةياور مهقثوأو « ةرهش يربطلا خويش رثكأ نم -ه

 نب ملسم ) نع ًاضيأ ةياور هل نوكت دقو ؛ حيحصلا بحاص « (55745) (يراخبلا

 وأ ١ ( هيبأ نع « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع ) وأ « ميحصلا بحاص ( جاجحلا

 . (ينيوزقلا ةجام نبا)

 ددع .ىلإ ةبسنلاب - هبتك يف يربطلا اهدروي ىتلا ةعوفرملا رابخألا ةلق -7

 : هنع مبتن امم « ةقلعملاو . ةعوطقملاو ١ ةلضعملاو « ةلسرملاو ةفوقوملا « راثآلا

 اهدهاوشو اهقرط ةرثك مغر + ةعوضوملاو ةفيعضلا راثآلاو رابخألا ةرثك -

 ؛ ةفيعضلا ثيداحألا حيحصت يف هب صاخلا هجهنم يربطلل نأ مغر ؛ اهتاعباتمو

 يف يربطلا مامإلا جهنم » اهتيمس ةصاخ ةسارد يف هتحرش ! ًاضيأ ةعوضوملا لب

 ةلجم « نيتقلح ىلعو  ةروكشم « ًارخؤم  اهتّرَشَن « راثآلا بيذهت باتك فينصت

 (44و ؛") نيددعلا يف ةيفلسلا « ةلاصألا ر

 نع يربطلا اهيورني يتلا خسنلاو « ةيثيدحلا ءازجألاو بتكلا ةرثك -/

 ّةتس نم رثكأ يهو « هبتك'يف اهرركيو ,« ثيدحتلاب اهيف حرصيو « اهباحصأ

 ةسارد اهل درفأسو « ةددعتملا وأ « ةدحاولا اهقرطب « زج وأ « ًاباتك نيرشعو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع « ىلاعت هللا ءاش نإ ةلصفم

 . سابع نبا نع قرط ةسمخ

 . ربج نب دهاجم نع رثكأ وأ قرط ةثالث

 . يرصبلا نسحلا نع قرط ةثالث

 . ةماعد نب ةداتق نع قرط ةثالث

 و



 . محازم نب كاحضلا نع قرط ةثالث

 . ريبج نب ديعس نع ناقيرط

 . دوعسم نب هللا دبع نع ةدحاو قيرط

 : نم لك نع اهاور ىتلا ةلماكلا ريسافتلا ىلإ ةفاضإلاب اذه

 .يندملا مهالوم يودعلا ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع

 . يكملا جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع

 . يناسرخلا مهالوم يركبلا نايح نب لتاقم

 نم مهمهبي نيذلا (  ًامهبم نيعبرأو ةتس) وحن  نيمهبملا ةرثك -4
 . هبتك نم ىرخأ عضاوم يف « مهب حرصي ال : وأ , مهب حرصيو عضاوم يف هخويش

 مدعو (  نييربطلا نييلمآلا) - هدلب خويش نم ريثك نع هتياور ةرثك ٠-

 يتلا « هتياور ةعسو « مهضعب خويش ةرثك مغر . مهل مجارت ىلع فوقولا انتردق
 هتباتكو هتياور « مهتفرعم مدع يف سيئرلا ببسلا لعلو « راثآلا نم فالآلا تغلب

 بلط يف هتلحر لبقو « ثيدحلاو ةياورلا ملع يف همدق خوسر لبق « مهنع ةميدقلا

 . ةنس ةرشع يتنثا نبا وهو تناك يتلاو « هدلب جراخ ملعلا

 هغرفتو « همولع عونتو ٠ هعالطا ةعسو « هتياور ةرثكو « هتلحر لوط ١-
 نيذلا « ءامظعلا ةمئألا فاصم يف هلعجي « هريغو كلذ لك « ايندلا يف هدهزو « ملعلل

 | . نآلا ىتح مامتهالا نم مهظح اوذخأي مل

 يتلا تاياورلا ىلع همكح يف هب ًاصاخ نوكي نأ داكي جهنمب هدرفت - ١

 كلذ رهظيو « اهيلع ءاملعلا ماكحأو « اهللع يف ةريبكلاو ةقيثولا هتفرعم عم اهيوري
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 فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 000000. ريسفتلا ) يف هنم رثكأ «راثآلا بيذهت : هباتك ف ًايلج
 : امهنم دبال ناتملك

 ةمجرتلا يف  مهتعيلط يف يربطلاو  فلسلا ميهنب مازتلالا ةرورض ١-

 ع تقولا لاط ولو « ةريسلاو « رثألاو ,« ثيدحلا ةاور ةصاخو « ةمألا مالعأل

 اهباحصأ ىلإ تاياورلا دانسإو هلهأ ىلإ ملعلا وزع مهجهنم نمو « دوهجلا ِتَدِفْنَتساو

 1 . اهعضاومو

 يف نيمظتنملا ريغ « ملعلا ةبلط نم نيثحابلا ىلع ٠ ثحبلا رمأ ريسيت -؟

 اهجارخإل . ةطوطخللا ةمألا زونك ىلع لوصحلل « ( ةيميداكألا ) دهاعملاو تاعماجلا

 . ةققحم ةعوبطم

 باتك فرشأ ةمدخ يف « ةاجزملا هتعاضبو « لقملا دهج وه اذهف : دعبو

 فرشأ ىلع « ٍكَلَم فرشأ عم هلزنأ « ىلاعتو هللا بتك نم باتك فرشأل « ريسفت

 هتفرع « لاجرلا ةفرعمل ملع فرشأب « سانلل تَجَرْخُأ ةمأ فرشأ ىلإ « لوسر
 اذه ةمدخ هيف تيرحت « ليدعتلاو حرجلا ملع وهو الأ , اهخيرات ىدم ىلع ةيرشبلا

 . ىلاعت كرابت هّللا مالك ليوأت يف « كرابملا . يفلسلا « يرثألا ٠ يعوسوملا « رفسلا

 نيثحابلل هرسيي نأو ٠ نسح لوبقب ينم هلبقتي نأ  ىلاعت هللا الئاس

 . رثألاو ةنسلا لهأ نم هباحصأ راثآو ١ مهيبن ةنس نع نيباذلا « نيسرادلاو

 .ةكراشم ينوكراش .نيذلا ٠ يتيرذو ,٠ يتجوزو « ينيزجي نأ ىلاعت هلأسأو

 , اهتاور ىلإ اهتبسنو - . اهترثك ىلع  تاياورلاو خويشلا ءامسأ ءارقتسا يف ةلعاف

 تاونس ىدم ىلع « ةعابطو « ًاديضنتو « ًاقيقدتو . ةعجارمو « ًانيودتو « ًاثحب

 رضني نأ انبر ىسع « لعاف بوؤد لمع ةشرو ىلإ اهيف تييبلا اولاحأ . سمخ
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 يربطلا خويش مجعم فيلأتلاو ثحبلا جهنم ةمدقم

 ةرمز يف « انرشحي نأو « اوعمس امك نيغلبملا نيعاولا نيعماسلا هوجو ةرضن انهوجو

 . !! لاجرلاب قحلا ال قحلاب لاجرلا ةفرعمب مهيبن ةنس نع نيباذلا لاجرلا كئلوأ

 لضف هل نمو « ملعلا ةبلط نم يناوخإو « يدلاوو . يخياشم يزجي نأو

 . ءازجلا ريخ هتياهن ىتحو هتيادب نم « لمعلا اذه زاجنإ يف ينناعأ نمو « يلع

 لضافألا ةوخألل ةصاخو « ركشلاب ًاضيأ اهمتخأ ركشلاب ىتمدقم تأدب امكو

 دبع ىبأو 2 نالبسلا دمحأ نمحرلا دبع ىبأو ع ةدوع نسح نب دمحأ بعصم ىبأ

 مهل « ميهاربإ يلدع ذاتسالاو « يمودقلا ظفاح دمحأو . يلصوملا هللا دبع نمحرلا

 . ءازجلا نسحأ مهيزجي نأ ىلاعت هللا وجرأو « ركشلا ليزج ينم

 ىلاعتو هناحبس هقيفوتبو ؛ هدحو هللا نم وهف ريخ نم هيف ناك امف ًاريخأو
 ناطيشلاو سفنلا نم وهف « كلذ ريغ ناك امو « كلذ ىلع دمحلا هلف ًادادمإو ًاداجيإ

 . كلذ لك ىلع هللا رفغتسأو ٠ اباستكاو ًابسكو « ةسوسو : ىوهلاو

 .كيلإ بوتأو كرفغتسأ « تنأ الإ هلا ال نأ دهشأ ٠ كدمحبو مهللا كناحبسو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 يرثألا يجولافلا ةدايز لآ يلع نب دمحم نب مركأ (يلع دمحم) وبأ بتكو

 نم فلأو ةئامعبرأو نيرشعو نيتنثا ةنس رفص نم نيرشعلاو عبارلا سيمخلا ليصأ

 ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجهلا

 . ةيحتلا ىكزأو « مالسلا متأو « ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع

 م 5٠١١ ةنس رايا نم رشع عباسلل قفاوملا
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 يربطلا مامإلا ةمجرت ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 .  ىلاعت هللا همحر  يربطلا مامإلا ةمجرت

 + ىلمآلا « بلاغ نب ريثك نب ديزي نب ريرج نب دمحم . رفعج وبأ : وه

 ةتس رخاوأ يف ؛ ( ناتسربط ) ةبصق يهو ( لماب ) دلو « يدادغبلا مث « يربطلا

 تيسلا موي قوتو + نيتئامو نيرشعو سمخ ةنس لوأ ليقو ١ نيتئامو نيرشعو عببرأ

 .ةثاعتالثو رشع ةنس « هنم ايقب نيمويل  دحألا ةيشع ليقو  لاوش نم نيقب عبرأل

 رثثأ فلآ نييعيرأو ةعست وحن يف « خيش ةئامعبرأو نيعبسو ةعبرأ :_نع ىور

 بلاتتكلاا اذه ايباتثو ٠ تاحفص نيب مهتاياورو  ىلاعت هللا ءاش نإ - مهدجت « ربخو

 يريبطلا هينتك نم اهعضاومو ؛ مهخويش رئاس نع « مهتاياورب نيلصفمو « نيمجرتم

 ىللعو .. لايدعتلاو خرجلا بتك يف مهمجارت نطاومو « ةعوبطملاو « ةدنسملا ةعبرألا

 . يراخبلا ليعامسإ نب دمحم مامإلا هخويش سأر

 ميساربإإ نيب دسحأو ٠ يرونيدلا تلضلا نب ميهاربإ : هنع ىور نمو هذيمالت

 عببأ و « كالخلا رفعج نب دمحأو « (نبخلا نبا) زازبلا دمحأ نب دمحأو « يدنكلا

 قبب دسحأأ و :ئريرجلا ناميلس نب دمحأو ؛« بتاكلا بلاط ىبأ يلع نب دمحأ رفعج

 « قارولا جاق نب دمحأ و « افرلا زقزق نب يلع نب دمحأ و « قارولا حلاص نب بيعش

 قرزألا فسوي نب دمحأو 2 يضاقلا لماك نب دمحأو « باشخلا مساقلا نب دمحأو

 و « يعيبسلا دمحأ نب نسحلاو يدادغبلا يرودلا خورف نب يلع نب رفعج و يخونتلا

 وبأو ٠ يناغرفلا رفعج نب دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ و « يجابيدلا دمحأ نب لهس

 رفعج نب دمحم نب ةحلط و «  هنم ربكأ وهو  ينارحلا نسحلا نب هللا دبع بيعش

 قحسإ نب ىسوم نب هللا دبعو ؛ يناجرجلا يدع نب هللا دبع دمحأ وبأو - ةزاجإ
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 يواطلا خوبش عجن يراطلا مالا جر
 يبأ نب نمحرلا دبع و « يونغلا ثراحلا نب نمحرلا دبع و « يمشاهلا يسابعلا

 و « راسمسلا دمحأ نب هللا ديبع رمع وبأ و ٠ ىنيضحلا رافغلا دبع و « مرثألا سابعلا

 نسحلا نب ىلع و « رعاشلا يلع نب نسحلا نب يلع و قارولا خورف نب دمحأ نب يلع

 صفح وبأو ؛ ةجرج نب دمحأ نب رمعو يقيقدلا ىسوم نب يلعو « قارولا يلع نب

 « قارولا يرسلا نب دمحم نب رمع ركب وبأ و « قارولا يرسلا يبأ نب رفعج نب رمع

 نب دمحمو يخويشلا ميهاربإ نب دمحم و ؛  يطيبنقلا تنب نبا  دماح نب ىسيعو

 دمحم و « نادمح نب دمحأ نب دمحمو رمع وبأ و « يعيبرلا دهاشلا دمحم نب ميهاربإ

 زازبلا ىيحي نب دمحأ نب دمحم و « (مرحملا نبا) يرهوجلا يلع نب دمحأ نب
 يميمتلا نابح نب دمحم متاح وبأو « لدعملا يريرحلا رفعج نب دمحمو « يشطعلا

 ليهس نب ديمح نب دمحم و « يلصوملا يدزألا دمحأ نب نيسحلا نب دمحم و يتسبلا

 فلخ نب هللا دبع نب دمحم و « راسي نب ناميلس نب دواد نب دمحمو « يمرخملا

 دبع نب دمحم « ركب وبأ و ,« ناطقلا دمحم نب هللا دبع نب دمحمو يربكعلا قاقدلا

 لهس نب ىلع نب دمحم و « ىنابيشلا هللا دبع نب دمحم لضفملا وبأو « يعفاشلا هللا

 يدادغبلا يرودلا رمع نبا دمحم و « يليفرلا نسحلا نب رمع نب دمحم و « مامالا نب

 يسابعلا نسحلا نب دمحم نب دمحم و « يباطخلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحمو «

 محازم نب دمحم و « يروباسينلا يجاجحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم و « يمشاهلا

 قاقدلا رفعج نب دلخمو ( زازبلا ىسوم نب رفظم نب دمحم و « لالدلا مساقلا نب

 نب ىسومو « راسمسلا رفعج نب دمحم نب ىسومو ديعس نب ىلعملاو « يحرقابلا

 نب هيجو و « زيزعلا دبع نب نوراه يلع وبأو راسمسلا ةفرع نبا دمحم نب دمحم
 نب ركب وبأ و ؛ جييرس نبا ذاتسأ  لوحألا راشب نبا و « مساقلا دمحأ نب دمحم

 تأ



 يربطلا مامإلا ةمجرت ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ليقع نب مساقلا وبأو ؛ - هيولاخ : ليقو - هبولاب
 هللا دبع نب دمحم « ناميلس وبأ : وهو - ربّز نباو « يناربطلا مساقلا وبأ و « قارولا

 ىفوتملاو « « مهتايافوو ءاملعلا دلوم ١ باتك بحاص ظفاحلا يعبرلا ربز نب دمحأ نب

 : وأ « (ربز نب دمحأ نب هللا دبع) هدلاو امهنيب نأ حيحصلا نكلو « (04) ةنس

 (ليبنلا مصاع وبأ)

 ٠ هيلع ءاملعلا ءانث

 يف هدلب نم لحرو ؛ ءاسنلا فرعي ال ًاروصح ناك » : مساق نب ةملسم لاق

 ملعلل ابلاط لزي ملف « نيثالثو تس ةنس ؛ ةنس ةرشع ىتنثا نبا وهو ملعلا بلط

 « تام نأ ىلإ « هب اعلوم

 نب دمحم سلجم ترضح » : يرونيدلا دمحأ نب نامثع دبعم وبأ لاق

 يربطلا لاقفءلجر هقبس دقو « ريزولا نب تارفلا نب رفعج نب لضفلا رضحو ريرج

 الف « كل ةبؤنلا تناك اذإ : يربطلا هل لاقف .ريزولا ىلإ راشأف !؟ أرقت الأ :لجرلل

 نم هذهو : تلق » : اقلعم ناسللا يف ينالقسعلا لاق . ؛ تارفلا الو ةلجدب ثرتكت

 «ايندلا ءانبأل هتافتلا مدعو هتغالبو هفئاطل

 مِكَحِي  ءاملعلا ةمئأ دحأ ناكو و : هخيرات يف يدادغبلا بيطخلا لاق

 هيف هكراشي مل ام مولعلا نم عمج دق ناكو « هلضفو هتفرعمل ؛ هيأر ىلإ ْعَجَريَو هلوقب

 يناعملاب اريصب « تاءارقلاب افراع« هللا باتكل ًاظفاح ناكو « هرصع لهأ نم دحأ

 اهخسانو « اهميقسو اهحيحص . اهقرطو ننسلاب املاع . نآرقلا ماكحأ يف اهيقف
 ماكحألا ف 34 نيفلاخلا نم مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأب افراع 34 اهخوسنمو
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 يربطلا مامإلا ةمجرت

 » يف روهشملا باتكلا هلو « مهرابخأو سانلا مايأب افراع « مارحلاو لالحلا لئاسمو

 ٠ هامس باتكو هلثم دحأ فنصي مل « « ريسفتلا » يف باتكو « « كولملاو ممألا خيرات

 هقفلا لوصأ يف هلو . همتي مل هنا الإ ! هانعم يف هاوس رأ مل « « راثآلا بيذهت

 . هنع تظفح لئاسمب درفتو « ءاهقفلا ليواقأ نم رايتخاو « ةريثك بتك هعورفو

 فورعملا يوغللا رافغلا دبع نب هللا ديبع نب ىلع تعمس » : اضيأ لاقو

 | اهنم موي لك يف بتكي ةنس نيعبرأ ثكم ريرج نب دمحم : نأ ىكحي ينامسمسلاب

 . ةقرو نيعبرأ

 هيقفلا رهاط يبأ نب دمحأ دماح يبأ نع ينغلب ٠ : اضيأ لاقو

 ؛ ريسفت ١ باتك هل لصحي ىتح « نيصلا ىلإ لجر رفاس ول :لاق هنا ينيئارفسإلا

 . «- هانعم اذه امالك وأ - اريثك كلذ نكي مل ( ريرج نب دمحم )

 نب ىلع انث : لاق « دمحم هللا دبع وبأ يضاقلا انربخأ ٠ : اضيأ لاقو

 لاق يربطلا رفعج ابأ نأ : يبأو « راسمسلا دمحأ نب هّللا ديبعو عانصلا نب دمحأ

 فلأ نوثالث : لاقف ؟ هردق نوكي مك اولاق !؟ نآرقلا ريسفتل نوطشنتأ : هباحصألا

 فالا ةثالث وحن يف هرصتخاف . همامت لبق رامعألا ىنفت امم اذه : اولاقف . ةقرو

 ظ . ؛ةقرو

 دق ١ :  مامإلا ةميزخ نبا : ينعي قاحسإ نب دمحم ركب وبأ لاقو

 نم ملعأ « ضرألا ميدأ ىلع ملعأ امو « هرخآ ىنب هل.وأ نم « ريسفتلا ١ يف ترظن

 . « ةلبانحلا هتملظ دقلو « ريرج نب دمحم

 ىلإ دادغب نم تعجر امل» :  (كنيسح)  ىميمتلا ىلع نب نيسحلا لاقو



 2 هامالا ةمجرت ش ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 دب تعمس نمم : ىل لاقف ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ينلاس روباسين

 * ائيث ريرج نب دمحم نم تعمس له :لاقف . مهنم تعمس نمم ةعامج هل تركذف

 ؛ذ١ هنمت تناكو «  ةلبانحلا لجأل ؛ هيلع ْلَخَدُي ال دادغبب هنا ء ال هل تلقف

 . « هاوس هنم تعمس نم عيمج نم كل اريخ ناكل هنم تعمس ول : لاقف

 :. نيب ناضمر رهش يف ليدنقلا لمحأ تنك » : يراموطلا يلع وبأ لاقو

 ..! 5" رشعلا يلايل نم ةليل جرخف « ميوارتلا ةالصل دجسلا ىلإ دهاجم نب ركب يبأ

 دا لإ ىهتنا ىتح راسو « هعم انأو « هلخدي ملف هدجسم ىلع زاتجاو « هراد نم

 دسرلا ةروس) أرقي دمحمو « (ريرج نب دمحم) دجسم بابب فقوف . شطعلا قوس

 كبد اذني سانلا تكرت ! ذاتسأ اي هل تلقف . فرصنا مث اليوط هتءارق عمتساف « (

 +00 ن١ تننظ ام « كنع اذه عد ! ىلع ابأ اي : لاقف ؟ اذه ةءارق عمست تئجو

 . « لاق امك وأ . ةءارقلا هذه أرقي نسحي ارشب قلخ ىلاعت

 اذهرلا تعمج » :  قيدصلا ركب يبأ دلو نم  يركبلا سابعلا وبأ لاقو

 يزرورخأ رصن نب دمحمو « ةميزخ نب قاحسإ نب دمحمو « ريرج نبا دمحم نيب

 رضأز : مهتوقي ام مهدنع قبي ملو « اولمرأف « رصمب « ينايورلا نوراه نب دمحمو

 اومهتسي نأ ىلع مهيأر قفتاف « هيلإ نووأي اوناك لزنم يف ةليل اوعمتجاف عوجلا مهب

 تجرخف « ماعطلا هباحصأل لأس ةعرقلا هيلع تجرخ نمف . ةعرقلا اوبرضيو ؛

 ,يتح ينولهمأ : هباحصأل لاقف « ( ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ) ىلع ةعرقلا

 يِصْخو . عومشلاب مه اذإف « ةالصلا يف عفدناف:لاق . ةريخلا ةالص يلصأو اضوتأ

 مكيأ : لاقف هتباد نع لزنف ١ بابلا اوحتفف « بابلا قدي « رصم يلاو لبق نم

 , هيلا اهعفدق « ارانيد نوسمخ اهيف ةرص جيرخأف . اذه وه : ليقف ؟ رصن نب دمحم

 هوا



 يربطلا خويش مجعم يربطلا مامإلا ةمجرت

 ( ارانيد نوسمخ اهيف ةرص جرخأف . اذ وه اولاقف ؟ ريرج نب دمحم مكيأ : لاق مث

 اهيف ةرص ميرخأف . اذ وه اولاقف ؟ نوراه نب دمحم مكيأ : لاق مث « هيلإ اهعفدف

 لاقف ؟ ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم مكيأ : لاق مث « هيلإ اهعفدف « ارانيد نوسمخ

 نإ : لاق مث « ارانيد نوسمخ اهيفو « ةرصلا هيلإ عفد « غرف املف . يلصي اذوه

 مهحشك اووط دماحملا نإ : لاق الايخ مانملا يف ىأرف . سمألاب الئاق ناك ريمألا

 . « مكدمأ ىلإ اوثعباف تدفن اذإ ١ مكيلع مسقأو « رارصلا هذه مكيلإ ذفناف ؛ اعايج

 رفعج ابأ تعمس :٠ مامإلا نب لهس نب دمحم نب ىلع نب دمحم لاقو

 ابأ نأ : لاق نم : رفعج وبأ لاقف  هنع ىلاعت هللا يضر يلع ركذ ىرجو يربطلا

 هل لاقف . عدتبم : ملعألا نبا هل لاقف ؟ وه شيأ ىده يمامإب اسيل رمعو ء ركب

 رمعو « ركب ابأ نإ لاق نم ! لتقُي اذه !؟ عدتبم !؟ عدتبم : هيلع ًاركنم يربطلا

 . « لتقُي  لتقُي , ىده يمامإب اسيل

 وبأ ١ رسفملا مامإلا ٠ :هيف « ثيثحلا فشكلا » يف يمجعلا نبا طبس لاقو

 . « ةرهابلا فيناصتلا بحاصو « مالسإلا خيش رفعج

 . « رضت ال ةالاومو عيشت هيف « قداص « ةقث ٠ : اضيأ لاقو

 دحأ , ظفاحلا , درفلا « ملعلا « مامإلا » : « ةركذتلا » يف يبهذلا لاقو

 . « فيناصتلا بحاصو « مالعألا

 بحاص « رصعلا ملاع , دهتجملا « ملعلا « مامإلا » :«ريسلا » يف لاقو

 املع رهدلا دارفأ نم ناكو « لاجرلا ءالبن يقلو ٠ لاحرتلا رثكأ . ةعيدبلا فيناصتلا

 . «داهتجالا ةمئأ نم ناكو « هلثم نويعلا ىرت نأ لق « فيناصت ةرثكو « ءاكذو

 هه,



 يربطلا مامإلا ةمجرت ةعوبطملا ةدنبسملا هبتك يف

 امامإ « ريسفتلا يف اسأر « اظفاح « اقداص « ةقث ناك » : اضيأ هيف لاقو

 افراع ٠ سانلا مايأو « خيراتلا يف ةمالع « فالتخالاو , عامجإلاو , هقفلا يف

 . « كلذ ريغو ةغللابو « تاءارقلاب

 ححص هنأل« عيشتلاب زبن امنإو : « نازيملا ناسل » يف ينالقسعلا لاق

 مالكلا يف لاقف يناميلسلا مالكب نايح وبأ انخويش خيش رتغا دقو (مخ ريدغ) ثيدح

 | : هريسفت لياوا يف طارصلا ىلع

 ةغل « داسفلاب طارصلا : ةيمامألا ةمثأ نم مامإ وهو يربطلا رفعج وبأ لاقو

 1 . ةلأسملا رخآ ىلإ شيرق

 ملف هدعبو هرصع يف لقنلا ةمثأ همجرت دقف ؛ هب ٌرَتْفَي الثل هيلع تهبنو

 « هتينكو ١ ةبسنو -؛ هيبأ مساو « همسا يف كارتشالا هرض امنإو ؛ كلذب هوفصي

 مالك ىهتنا . « بيطخلا هلاق « ىلاعت هللا دنع ملعلاو « هفيناصت ةرثكو « هترصاعمو

 . ظفاحلا

 ؛ظفاحلا يناميلسلا يلع نب دمحأ عذقأ ١» : «فشكلاو» ف يمجعلا لاقو

 « يناميلسلا لاق اذك . ضفاورلل عضي ناك : لاقف

 نبا ) لب ؛ بذاكلا نظلاب مجر اذهو » : ًاقلعم « نازيملا » ْق يبهذلا لاق

 انل لحي الو « أطخلا نم هتمصع يعدن امو «نيدمتعملا مالسإلا ةمئأ رابك نم ( ريرج

 ىتأتي نأ يغبني ال ء ضعب يف مهضعب ءاملعلا مالك نإف ؛ ىوهلاو لطابلاب هيذؤن نأ

 . « ريبك مامإ لثم يف اميس الو ؛ هيف

 : هتافنصمو 8 راثآ

 مم



 يربطلا خويش مجعم يربطلا مامألا <

 ىلع دهشت يتلا تافنصملاو تافلؤملا نم ةميظع ةورث يربطلا مامإلا كرد

 هلاثمأ ىلع الإ هليثم لق يذلا « يفينصتلا هسفن لوطو « هتمه ميظعو . همل

 سيبح وه ام اهنمو « لوادتم عوبطم دوجوم وه ام اهنم ؛ ىدهلاو ملعلا ةس.

 يف جاردألاو فوفرلا ةسيبح تراص ىتح ةمألا اهتعاضأ تاطوطخم يف تا.

 « اهيلع لوصحلل نيملسملا نم ملعلا بالط رسحتي نيح يف « ةيملاعلا تايد:

 اهمهأ نمو. لضفلاو ملعلا لهأ اهب عفتنيل « اهب قيلي امب اهتمدح.

 « نارقلا يأ ليوأت يف نايبلا عماج » : ىمسملا . ه ريسفتلا ٠» باتك - ١

 . قالطإلا ىلع ريسافتلا مظعأ لب هبتك مظعأ وهر

 يف مهنع ىور نيذلا لاجرلل هيف مجرت يذلا « لاجرلا خيرات » باتك  ؟

 نم هيف نحن امم انحارأل !! انل عقو ول يذلاو « هرصع ىلإ ةباحصلا رصع نم هبتك

 لاجرلا ءالؤهل ةمجرتلا ءانع

 نم هللا لوسر نع تباثلا يناعم ليصفتو « راثآلا بيذهت ١» باتك - *

 . هتسرهفو هحيقنتو هميقرت عم هقفلا باوبأ ىلع هبيترت يف نآلا لمعأو . « رابخألا

 . « كولملاو ممألا خيرات ١ باتك -

 . « ليذملا ليذ ١» باتك_ ه

 . هرشنو هحرشو هقيقحت يل هللا رسي دقو . « ةنسلا حيرص » باتك- 5

 يربطلا نيب ؛ يدقع باتك وهو . « نيدلا ملاعم يف ريصبتلا ١ باتك ٠

 . ديناسأ هيف سيلو « ةضفارلا ةصاخو « ءاوهألا لهأ ىلع هدرو « هتديقع هيف

 . « مالسإلا عئارش ماكحأ يف فيفخلا ٠ باتك

 . « مالسإلا عئارش ماكحأ يف راصمألا ءاملع فالتخا ١» باتك 4
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 يربطلا مامإلا ةمجرت ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ١ ؛ مالسإلا عئارش ماكحأ يف لوقلا طيسب » باتك .

 درجملا دنسملا «( .

 . « تاداهشلا »

 . « ةلاسرلا »

 . ©« سوقنلا بادآو

 . « تاءارقلا ماكحأ »

 باتك- ١١

 باتك_ ١

 باتك ١4

 باتك ٠6

 باتك ١5

 باتك ١

 باتك 18

 ا مخ ريدغ ثيداحأ قرط هيف عمج ٠

 . « ريطلا ثيدح قيرط هيف عمج »

 : ملعلا بلطل هتلحو

 اهتركذ اذلو « ةليوط ةلحر هرشنو ملعلا بلطل يربطلا مامإلا ةلحر تناك

 تناك دقف « هتالحر تددعت نإو اهنأل ؛ سنجلا مسا ىلع لادلا درفملا ةغيصب

 تس ةنس ىلاوح ( ناتسربط ) هدلب نم هجورخ ذنم ةلصتملا ةدحاولا ةلحرلا ةباثمب

 ىلإ دالبلا ربع القنتم « يرلا خويشو اهخويش نع بتك نأ دعب « نيتئامو نيثالثو

 نم عمسف نيتئامو نيعبرأو ىدحإ ةئس دمحأ مامإلا ةافو دعب اهلخد ىتلا 2( دادغب

 « رصم ىلإ ماشلا ربع هجوت مث ؛ ةفوكلاف « ةرصيلاف « طساو ىلإ لقتنا مث اهخويش

 ةصيصملا يف روغثلاو 3 دانجألاو ةريزجلاو ماشلا خويش نع «© كورو « بتكو عمسف

 تيبو ةلمرلاو « ةزغو « نالقسعو . توريبو « صمحو 2( قشمدو ؛ ةقرلاو

 لوأ رصم لخد نأ ىلإ ةنس ةرشع سمخ وحن دالبلا هذه يف هتلحر ترمتساو سدقملا

 نيسمخو تس ةنس ىرخأ ةرم اهيلإ داع مث « نيتئامو نيسمخو ثالث ةنس ةرم

 66م



 يربطلا خويش مجعم يربطلا مامإلا ةمجرت

 رثكأو اهخياشم نم عمسف : يدارملا ناميلس نب عيبرلا ىلع اهيف لزنو نيتئامو

 هريسفت ءالمإب أدبو « قارعلا ىلإ لفق مث ريثكلا ةياورلا نم اهيف لّصحو مهنع ةياورلا

 ؛ نيتئامو نيعست ةنس ناتسربط ىلإ ميرخ مث « نيتئامو نيعبس ةنس هذيمالت ىلع

 . دادغب ىلإ عجرف ٠ ضفاورلا نتف ببسب كانه ماقملا هب لطي مل ثيح

 نم هخويش نم ددع ناك نإو « زاجحلا ىلإ هل ةلحرل ركذ ىلع فقأ ملو

 . لصوملا كلذكو « ةكمو ةنيدملا لهأ

 ةريخألا تاونسلا يف ملع نم هعمج ام رشني دادغب يف لاحرتلا اصع ىقلأ مث

 . ةئامثالثو رشع ةنس يفوت نأ ىلإ نيتئامو نيعستو عبرأ ةنس دعب ةصاخ هرمع نم

 ىلإ ةمدقملا يف ترشأو « ًاريثك يربطلا مامإلا ةمجرت يف ترصتخا دقو

 هبتك رئاس يف مهنع ىور نيذلا هخويش مجعم ىلع تدكأو « هتمجرت عضاوم
 ددعو . مهنم دحاو لك نع هتاياور ددعو « يدي نيب تعقو يتلاو ةعوبطملا

 . مهنم دحاو لك مسا دعب ( ) نيب اهتلعجو « مهنع اوور نيذلا مهخويش

 : مهترهشل « مهتذخأ ثيح ىلإ مهزعأ ملو « هنع اوور نيذلا مجعم تبثأو

 . مهترثكو

 تممتهاو اهنع اوملكت نيذلا ةرثكل « هتافصو « هبقانم نع مالكلا تكرتو

 . بسحف هيلع ءاملعلا ءانثو ليدعتلاو حرجلا يف هتمجرت نم انمهي امب

 يف هكراشو « هب هبتشي دق نمع هزييمت هتمجرت يف هركذ انب ردجي اممو

 ظ :وهو هبسنو هيبأ مساو همساو هتينك

 فيلاوت هل . يضفارلا يربطلا متسر نب ريرج نب دمحم رفعج وبأ : زييمت

 . ىهتنا . « يناتكلا زيزعلا دبع ضفرلاب هامر ٠ تيبلا لهأ نع ةاورلا باتك اهنم

 هك



 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 نب دمحم ةمجرت دعب « يرلا خيرات » يف هيوباب نب نسحلا وبأ هركذ دقو

 بهذم ىلع نيملكتملا ةلج نم ناكو « يرلا مدق « يلمآلا وه » : لاقف مامإلا ريرج

 « ينيعرلا ةزمح نب نسحلا دمحم وبأ فيرشلا هنع ىور تافنصم هلو « ةلزتعملا

 لوأ ٍق يناهبصألا جرفلا وبأ هنعو « ةعامجو ينزاملا نامثع يبأ نع اضيأ كورو

 يربطلا مامإلا ةمجرت

 نم طقس هنأكو ءالوأ مدقت امب ليذلا يف انخيش ركذو « هباتك نم دوسألا نبا ةمجرت

 ةضفارلا يف ناب ملعي مل هنأكو ؛ هرخآ ىلإ يناميلسلا لعل ! دعب يتآلا دارأ ! هتخسن

 ام لعلو 2 دجلا مسا يف ناقرتفي امنإو 34 هيسنو 34 هيبأ مساو 3 همسا يف هكراش نم

 اذه وه امنإ نيلجرلا مسمب ءوضولا يف ءافتكالا نم يربطلا ريرج نب دمحم نع يكح

 . ىهتنا . « )0/*45/٠١"( «نازيملا ناسل » يف اذك. مهبهذم هنإف يضفارلا

 يربطلا مامإلا بتك تاعوبطمو تاطوطخم فصو ُِق لوقلا لصف دقو

 يربطلل اهعمج ىتلا ةمجرتلا يف هللا هظفح  (لبشلا زيزعلا دبع نب ىلع ) خيشلا

 «يربطلا نيخرؤملاو نيثدحملاو نيرسفملا مامإ» اهامس ىتلاو (ةحفص ١؟) ُْق

 باتكل هميدقت يفو-« ( ه ١4119 ةنس ) ( ضايرلا ) يف (نطولا راد) نع ةرداصلاو

 .ةينغلاو ةيافكلا اهيفف . « نيدلا ملاعم يف ريصبتلا ١» يربطلا

 ثيثحلا فشكلا » و (78/1) «:مهتايفوو ءاملعلا دلوم » و « (هم/17/6) « دادغب خيرات » :رظناو

 نيوزق رابخأ يف نيودتلاو )74/0١١/7/( «٠ «ظافحلا ةركذت هو « )14/11١( « ثيدحلا عضوب يمر نمع

 مالعأ ريس هو ع )17/٠٠١/5/( « نازيملا ناسل »و ٠ مم /ع4ةوم/# )  لادتعالا نازيم هو ء(ددك/*)

 و )155/1١١( « ةياهنلاو ةيادبلا هو « )1715/1١8/1١( « نيثدحملا تاقبط »و (10/6/9؟14//51) « ءالبنلا

 )١ « هنم دوقفملا ءهزجلا » ةمدقم و « (ط أ) ٠ راثآلا بيذهت ٠ ةمدقمو ؛ (17/ه/١) « يربطلا ريسفت» ةمدقم

 « نيرسفلا تاقبط مجعم »و 2( )55١/7( « بهذلا تارذش ١و ١ (558 ) « نيرسفملا تاقبط »و « 4-111
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 هدب



 ( ميهاربإ همسا نم) فلألا باب [1]

 )١645( يرهوجلا قاحسإ وبأ ١

 (ةعبرألاو . ملسم)

 (ش ؟ه/ر؛5 : بط)

 (شا“/ر" قت) « (شا؟/راا/ هت) « (شؤ/ر " خت ) « (شا١ا//رى"ست)

 ةّيرز نيع نكس « دادغب ليزن ٠ يربطلا , يرهوجلا ديعس نب ميهاربإ . قاحسإ وبأ

 ةجح الب هيف َمَلِكَت , ظفاح ةقث . ةرشاعلا نم« نيتئامو نيسمحو ثالث ةنس« اهيف اطبارم يفوتو

 و( ١١789 ست) يذورلا دمحم نب نيسحو . ٠١15( ست) ةيلع نبا ليعامسإ : نع ىور

 ةماسأ يبأو 2 (١5الهو ؟١ هت) عفان نب مكحلا ناميلا يبأو ع (476 قت)و ع ( "0١04و ١5مل هتر

 ست) ةدابع نب حورو ء(تءدءم)وء(884قت)و .( 8400و 0508ست) ةماسأ نب دامح

 «٠ ت)و 2 58"١67( ست) رفعج نب ديمحلا دبع نب دعسو .ء (ق)و «؛01 خت)و . (1658و ١"

 و 88*58 ست) ةنييع نب نايفسو 2 (1475 هت)و . ("ه5.05 ست) قأرولا دمحم نب ديعسو « (ق

 هت) يلع نب مصاعو « (10150 ست) رمع نب فيسو « (س)و . (1405 هت)و ء (ال/51/و ما/51

 دواد نب رافغلا دبع حلاص يبأو 2« 1١( 8م ست) يمهسلا ركب نب هللا دبعو .ء(040و 0١٠م

 نب هللا ديبعو ء (ت )و . (6١٠؟7ست) فافخلا ءاطع نب باهولا دبعو (ق) و (175 قت) ينارحلا

 ٠ 015901 ست) بيبح نب ةرقو 00101 ست)يزورملا قيقش نب نسحلا نب يلعو 0014 هت) ةرق يبأ

 نب ليضف نب دمحمو ٠١5( هت) و ء ("الال١و 850106 ست) ريرضلا مزاخ نب دمحم ةيواعم يسأو

 ١و 518/١ نت)و 2 (155 هت) دواد نب ىسومو ١ (س)و ( "00 هت )و , (؟61لالا/ ست) يبضلا ناوزغ

 و 020185 ست) يومألا ديعس نب ىيحيو . 018 هت) ةبقع نب فيلخ نب ىيحيو 2 (141/1و ه/

 . نب بوقعيو « 40/١( خت) حلاص نب ىيحيو ١ (18017ست) ميلس نب ىيحيو « (144/1 ختر

 دمحأ يبأو « 05705 ست) ءيرقملا نمحرلا دبع يبأو « (10550 ست) يرهزلا دعس نب ميهاربإ

 هم



 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 .(ق)و ( :«٠ هت ) يريبزلا

 ىيحي نب دمحأو 6058/14/4 يتهيبلا نئس ١ ىئائمسلا دواد نب دمحأ : هنبع كور

 )١/ « ةميزخ نبا حيحص ٠ ةميزخ نب قاحسإ نب دمحمو « )81/598/١/( « طسوألا مجعملا » يناولحلا

 نب رضنلا نب دمحم ركب وبأو ١ (044/20/1) «ريبكلا مجعملا» ينيدملا يلع نب دمحمو . 540

 (4/95/6) «ينطقرادلا نئس» يمرضحلا نوراه نب دمحمو « (0277/818/) «كردتسملا» يدوراجلا ةملس

 . )1٠١/1١4/1( « ىلعي يبأ مجعم » يلصوملا ىلعي وبأو « )16/18/١( « رازبلا دنسم ١ رازبلا ركب وبأو

 ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . اميدق ثيدحلا بتكي لزي ملو « دنسملا فنص « ًاتبث ًارثكم « ًاقودص

 . يضفارلا شارخ نباو « رعاشلا نب جاجح هيف عقوو

 2 عامسلا نم هنبا نكمت كلذلف ؛ ءاملعلا ىلع لاضفإو « ايندلا نم عاستا هدلاول ناكو

 . بسني هيلإ دادغبب يرهوجلا ُفَصو ؛ خويشلا نع راثكإلا ىلع ردقو

 -: نيعضوم يف هتبسن يربطلا طقسأ دقو

 . يقرودلا ميهاربإ نب بوقعيب هنرق 1١45( :ست) : لوألا

 نب فيس نع هخيش هيف يقرودلا رص ثيحب فحصت (؟0550 : ست) : يناثلاو

 . باوصلاو قحلل قفوملا هللاو « بايترا الب أطخ وهو ورمع

 « تاقثلا» و ء« ( 4١٠/44١/؟ ) « ليدعتلاو حرجلا »و ء« ( 45/١ ءامسألاو ىنكلا ١ :رظناو

 خيرات ١ و « ( 44/55/16 ) « نيعباتلا ءامسأ ركذ » و ء (6//571 ) ؛مهتايفوو ءاملعلا دلوم ١ و (1147/8/4)

 تاقثلا ١ و « (175/45/1) «لامكلا بيذهت »و ع ( 0/9/1) ملسم لاجر »و ء ( 91/5//110) « دادغب

 مهو (578 )١49/17/ « ءالبنلا مالعأ ريس دو ع« ( ه7؟/515/1) « ظافحلا ةركذت »و . (؛١/7 .. « مهيف ُملَكَتْلا

 نازيم ١و « )1١5/7١/1١( « ىنتقملا ١ و « (١10/11١؟/١) « فشاكلا ١ و « )1١57/90/1١( « نيثدحملا تاقبط

 2 )1١//018/١١1( « بيذهتلا بيذهت ١ و 2« 5١10/19/10( ) « نازيملا ناسل هو « ( «)4/١ 45/1١5 لادتعالا

 و )150/1١( : ءاعدلا باتك ١ و . )1١1/118/١( «دشرألا دصقللا» و )17/4/84/1١( ١ «بيذهتلا بيرقت»و

 . يربطلا ريسفت لاجر» و ؛« (9/١01؟١/9) « ظافحلا تاقبط» و )١١/٠( «بهذلا تارذش»

 نم



 (ةجام نباو «  ةليللاو « مويلا يف  يئاسنلا)

 ( شا/ر# : قت) : بط )

 يسبعلا « يتساوخ نب نامثع نب ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع نب ميهاربإ « ةبيش وبأ

 نيتسو سمخ ةنس . ناضمر يف يفوت ةبيش يبأ نب ركب يبأ نبا : وهو « يفوكلا . مهالوم

 . ًاضيأ ىنكلا يف يتأيسو . قودص « ةرشع ةيداحلا نم نيتئامو

 . (يس) « ( ١١1٠و 48و 98 قت) ثايغ نب صفح نب رمع : نع ىور

 . ( ١١٠٠و 48و 48 قت) يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . 2 قودص » متاح وبأ لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ةنس نيثالث ذنم ةبيش يبأ نع انبتك « ةعرز وبأ لاقو

 ْ . « تاقثلا ٠» يف نابح نبا هركذو

 )١18/1 «لامكلا بيذهت»و 2 (11777/4109/8) «تاقثلا» « (7؟؟/01/1) «ليدعتلاو حرجلا» :رظناو

 . )5٠١/91/١( «:بيذهتلا بيرقت» ١ (؟١/8١1١/517) «بيذهتلا بيذهت» )159/951/١( ١ «فشاكلا» « (191/

 هووقوممو

 (478) يشكلا وأ يجكلا ملسم وبأ -#

 ( ش "ار" : ست) : بط )

 ةنس دلو يرصبلا « يشكلا وأ « يجكلا « ملسم نب هللا دبع نب ميهاربإ . ملسم وبأ

 .تبث « ةقث « ةرشع ةيناثلا نم , نيتئامو نيعستو نيتنثا ةنس يفوتو « نيتئام

 دبع نب هللا دبعو (/518و 4".و "656 ست) ريرضلا رمع نب صفح رمع يبأ :نع ىور

 يدامرلا راشب نب ميهاربإو ٠ (444و 488 ست) ةرسيم نب نارمعو , ( 41١ ست) يبجحلا باهولا

 نب جاجحو « (5490/570/9) « ظافحلا ةركذت » ربحملا نب لدبو . (55١/ه5/؟) : لامكلا بيذهت »

 /5) « دادغب خيرات » يطيطاسفلا ريصن نب جاجحو ع( ه1/1؟١/و) و دادغب خيرات » يطامنألا لاهنم
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 )٠١5/9/ « لامكلا بيذهت » ىثرملا ىيحي نب عيبرلاو 2: (11/5/4:00/8) ؛ لامكلا بيذهت » ىلهابلا

 مالس نب ديعسو ٠١4/11( /1) « ءالبنلا مالعأ ريس ١» يراصنألا سوأ نب ديعس ديز يبأو 0

 © (5161/1؟5/١) « دادغب خيرات ١ برح نب ناميلسو ع )7١9/118/1( « ءالبنلا مالعأ ريس » راطعلا

 بيذهت » نادرو نب متاح نب حلاصو 2 (١/10/4١6/1١55؟) « لامكلا بيذهت » يمرادلا راكب نب لهسو

 نب هللا دبعو ع (”061/150/5) « دادغب خيرات » ينادغلا ءاجر نب هللا دبعو 2 )107/44/70/1١( « لامكلا

 /5) « دادغب خيرات » يثيعشلا دامح نب نمحرلا دبعو )9101/1١/5( « دادغب خيرات » يبنعقلا ةملسم

 » قوزرم نب ورمعو ع )101/1٠0/5( « دادغب خيرات » يعمصألا بيرق نب كلملا دبعو 2.

 دمحمو (960//5719/؟6) « لامكلا بيذهت » يلهابلا نانس نب دمحمو ع (9151/10/5) « دادغب خيرات

 )١١١/5/ « دادغب خيرات ١ ةرعرع نب دمحمو ٠ ("1ه5/١1/17) « دادغب خيرات » يراصنألا هللا دبع نبا

 يسودسلا لضفلا نب دمحمو « (0145/170/1) « لامكلا بيذهت » يلهابلا رمع نب دمحمو 2« 2١

 ٠ (هدالا1/84/؟) « لامكلا بيذهت » يدبعلا ريثك نب دمحمو . (56490/580/57) « لامكلا بيذهت »

 بيذهت » يميمتلا لاهنملا نب دمحمو« (ه580/70/55) « لامكلا بيذهت » يشرقلا ببحم نب دمحمو

 يونغلا دسأ نب ذاعمو 161/1١/57 ؛ دادغب خيرات » ميهاربإ نب ملسمو ء (577/509/57) ؛ لامكلا

 ء (7191/1؟0/5١) « دادغب خيرات » يذوعلا هللا دبع نب ذاعمو ع )5018/1١/18( « لامكلا بيذهت »

 « لامكلا بيذهت » يمعلا دسأ نب ىلعمو 000 « لامكلا بيذهت » يلهابلا كلام نب لقعمو

 دامح نب ىيحيو -- )١/١15/19 «لامكلا بيذهت» يدهنلا دوعسم نب ىسومو 2 (000/78/18)

 « (161/10/5) « دادغب خيرات ١ لسيبنلا مصاع يبأو « (819/9075/م١1) « لامكلا بيذهت ١ ينابيشلا

 / (3730/0؟9/9) ؛ داشرالا ؛ يضوحلا رمع يبأو (0161/10/1) « دادغب خيرات ٠ يسلايطلا ذيلولا يبأو

 دمحم نب ليعامسإو « يبطخلا ليعامساو . داجنلا ناملس نب دمحأ :هنع ىور

 دمحمو « يباطخلا قورافو . عناق نب يقابلا دبعو . زازقلا بيبحو . يدلخلا رفعجو رافصلا

 رفعج نب دمحمو « (70/019/1) « داشرإلا ١ -رمع ثيداحأ هنع جرخأ - مارسلا قاحسإ نب
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 مساقلا وبأو . (ههالا//8/١4) «ةناوع يبأ دئسم » ىنييارفسالا ةناوع وبأو « كامسلا نب ورمع وبأو

 . يسام نب دمحم وبأو 3 يناربطلا مساقلا وبأو . يوغبلا

 ضيرعلا دوسألاب هتزيمو ؛ هذيمالت مجعم نم « باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « دادغب خيرات » يف هتمجرت نم وهف

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :.حيرجتلاو ليدعتلا

 « ءامدقلا ىقل ًارمعم . ةقدصلا ريثك . ًايخس « ًادِئْسُم « ًاظفاح . ًافنصم « ًاليبن « ًاقودص ًاتبث

 هرصع رعاش هحدمو « ةنامألاو « ملعلاو ؛ لضفلا لهأ نم ناك هنأو « ننسلا يف باتك بحاص

 .ركذُي حيرجت ىلع هل فقأ ملو . (يرتحبلا) :

 /؟) « داشرإلا ١ و (718/1) « مهتايفوو ءاملعلا دلوم هو ٠ )1175/85/8( ١ تاقثلا » : رظناو

 ١و ©« )1١17/1160( « فلتخملاو فلتؤملا دو (0161/110/5) « دادغب خيرات ١ و ء (”780 /ه79/7و . ؟1/ 5

 و2 )5١9/175/1( « ءالبنلا مالعأ ريس هو « )570/١//541( «ظافحلا ةركذت هو « ( )5١4/184/1 « دييقتلا

 درس يف ىنتقملا ١ و « (44/88 ) « .. ةنس نيئامث شاع نم ءامسأ »و 2« ١1194/٠١١( /1) « نيثدحملا تاقبط »

 لاجر» و 2 7١١/١( 0 بهذلا تارذش »و (577/7075/؟) ؛ ظافحلا تاقبط دو « ( 017/67/05/؟ ) « ىنكلا

 . )78/١54( « يربطلا ريسفت

 (81751) يسدقملا حيدر نبا - ؛

 (ش ١/ر” : ست : بط )

 « ةرشاعلا نم « يسدقملا 3 يماشلا 2 يشرقلا ةيطع نب حيدر نب ةيطع نب ميهاربإ

 . ةمجرت امهل دجأ ملو  هخيش . همع فرعأ ملو « هفرعأ مل « اهنود امف

 م5174 مالا ؟ : سق) يشرقلا ةيطع نب حيدر نب دمحم همع : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ :.هنع ىور
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 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 77 «يربطلا ريسفتل : هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ : دعتلا

 . « ةمجرت هل دجأ مل ٠ : لاقو ء( م٠

 خيشلا ضرعتي ملو « هالعأب هتبثأ ام الإ ةمجرت الو . ركذ ىلع هل فقأ مل : تلق

 نمو « هنم مدقأ وه نمب هبتشي دقو : !! لاب يذ ئشب هتمجرتل (407/5) هقيقحت هقيقحت يف يكرتلا

 : امهو امهلو هل ًازييمت هدعب امهتبثأ دقو « ؛ ًاغيأ هلع رخأت

 ىدحإ ةنس يفوت , يطساولا . يفقثلا « ةيطع نب ميهاربإ « ليعامسإ وبأ زييمت ١

 . فيعض واو ةئامو نيئامثو

 . بابخ نب سنويو ناسح نب ماشهو « ةريغملاو «. شمعألا : نع ىور

 . يدع نب فسويو « ميشه : هنع ىور

 . هنيهوتو هفيعضت : ىلع ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تقفتا : دلاو ليدعتلا

 و 2 ("؟7 )04/١/ « ىنكلا درس يف ىنتقملا»و . )44/08/١( « ءامسألاو ىنكلا ١ :رظناو

 ) « يئاسنلل نيكورتملاو ءافعضلا » و « (75/10/9) ؛ ليدعتلاو حرجلا » و « (488/511/1) « ريبكلا خيراتلا

 »و 2 ( ١48/١0/1/١ « لادتعالا نازيم » و « )80/45/١( « يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا»دو ء( 01

 هو 2( 58 / «56/١ يليقعلا ءافعضد و . (/5/ ؟40 /١):لماكلا »و ء (؟؟١/50/8 « نازيملا نامل

 ذو ء (57514/580/5) « دمحأ للعو و )146/1١14/5”( « دادغب خيرات ١ و ء 19/٠١8/١( ) « نيحورجملا

 . (145؟7/9م49/4 ) « نيعم نبا خيرات ١ و « (1//507) « فالخلا ثيداحأ يف قيقحتلا

 ىلا ةافولارخأتم اهدجسم مامإ ٠ يرصبلا ؛ ةيطع نب ميهاربإ ٠ قاحسإ وبأ زييمت ١

 عباسلا نرقلا

 و 2 )٠٠١/9( «لامكإلا ةلمكت » و  دمحأ نب ديعس ةمجرت - )01/151/1١"( « دييقتلا » :رظناو

 . ( "9/1/9 ) « نادلبلا مجعم»

 )١49817( يقورعلا قاحسإ وبأ - ه

 ( طقف لئامشلا يفف ؛ يذمرتلا الإ . ةعبرألا)

 م



 ( شا/را قت)و ء (ش ؟/ر ؟ : هت )و . ( ش ؟/را" : سق)

 « يرفصعلا . يقورعلا . يجانلا ٠ يلذهلا . رمتسملا نب ميهاربإ « قاحسإ وبأ

 . برغي « قودص « ةرشع ةيداحلا نم يرصبلا

 ست) يسلايطلا دواد نب ناميلس دواد يبأو 2, (9416 هت) ريشب نب ديعس : نع يور

 نب رمع نب نامثعو ٠ ( ق « قت)و (1؟١هت) ليبنلا دلخم نب كاحضلا مصاع يبأو ,« 6

 « نازيملا » يريبجلا ديعس نب دمحأو . (4058 قت) راكب نب دمحمو « (١٠7041و ١4407 ست) سراف

 نب ىيحي نبا  ريكب وأ  ركبو ء (4154/174/4) ؛ طسوألا مجعملا ٠ متاح نب لهشأو (ه04/55/4)

 «ريسلا ١ يرصبلا يونغلا ملسم نب ديزي نب دلاخو ٠ (1140/751/ه) ٠ رازبلا دنسم » يزنعلا نابز

 مالس نب ديعسو (4؟5//91/551) « ةباصإلا ١ ةيابع نب ديزي نب عيرق نب دايزو 2« (184 /414/4)

 يبأو 2 م951/مدو/) « رازبلا دنسم ه رماع نب ديعسو . (8097/1905/8) «طسوألا مجعملا ٠ راطعلا

 نب بيعش ريدح يبأو (197/4ه6/5) « لماكلا ٠ ع يرصبلا يزقنعلا دامح نب لهس] لالدلا باتع

 نب ميلس نب نمحرلا دبع ديز يبأو )07١4/187/1( ٠ « يليقعلا ءافعض » مهرد نب بيعش نب نايح

 يلعو 2 )597/١( « لامكإلا» يرصبلا يماسلا ريشب نب كلملا دبعو . (”4107/0) « يبطرقلا ريسفت » نايح

 (917/41/919/9) « رازبلا دنسم ٠ بيبح نب رمعو )1١١١١/5١1/5( « ليدعتلاو حرجلا ٠ يرصبلا نيرق نبا

 « (007/88/07) ؛ ليدعتلاو حرجلا ٠ نايح نب دهفو « (1841/47/97) « ريبكلا مجعملا ٠ ناطقلا نارمعو

 نازيم » يكتعلا نادقو نب ثراحلا نب دمحمو ء (0817/9077/0) « ريبكلا مجعملا ١ بيبح نب ةرقو

 مجعملا ٠ دامح نب ىيحيو (1040/119/97) ؛ ريبكلا مجعملا : ريرج نب بهوو م/م :؟/ة1/5) « لادتعإلا

 . (/017/؟8/10) « طسوألا مجعملا ١ يرهزلا دمحم نب بوقعيو « (8407/78/165) « ريبكلا

 يجابلا دمحأ نب ليعامسإو (10/14/1) « دهزلا ١ لبنح نب دمحم نب دمحأ : هنع ىور

 نب ىسومو (874/8717/11) « ريبكلا مجعملا » نمحرلا دبع نب ديعسو . ٠ )5٠١/158/١( كردتسملا »

 . (”46 /01/6) « رازبلا دتسم ه رازبلا ركب وبأو « )175/4//8١17( « طسوألا مجعملا » نايرتستلا ايركز
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 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 : ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ايدعتل

 ب

 : لدب « (قاّرعلا) : « راثآلا بيذهت نم ًادوقفم ناك يذلا ءزجلا » يف هتبسن تعقوو

 ( يقورعلا )

 لامكلا بيذهت» و (1؟5/81/8) « تاقثلا » و « (4 50 / ١10/1 ) « ليدعتلاو حرجلا ٠ :رظناو

 بيرقت ١و 2« )1908/١4/١( « بيذهتلا بيذهت ١ و « ٠٠١10( /5؟١/68) «؛ فشاكلا هو ((47/0/

 . 1/١5( ) يربطلا ريسفت لاجر ١» و « (1/4/8 ) « دئاوزلا عمجم »و 2« )44/١/ 15١( « بيذهتلا

 (8١؟هت) ءارفلاب سيلو يزارلا ىسوم نب ميهاربإ - 5

 (ش ١/ر١ : هت : بط )

 ٠ : هنع يربطلا لاق « ةرشع ةيداحلا نم « ءارفلاب سيلو يزارلا ىسوم نب ميهاربإ

 . « ثيدحلا اذه ريغ هنم تعمس الو « هفرعأ ال خيش اذه

 .(189 : هت) ةيواعم يبأ : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 تعمس الو « هفرعأ ال خيش اذه » : [ يربطلا] رفعج وبأ لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ىهتنا . « ثيدحلا اذه ريغ هنم

 بتتك يف الو « ليدعتلاو حرجلا بتك يف ةمجرت وأ ركذ ىلع هل فقأ مل : تلق

 هللا همحر  ينابلألا انخيش هركذ ام الإ !! وه نم فرعأ ملو « يدي نيب يتلا راثآلاو ثيدحلا

 لاق : تلق ٠ : لاق ثيح ةمجرتلا عوضوم ثيدحلا ىلع ًابقعم (000/1) « ةفيعضلا» يف  ىلاعت

 روهشمف ءارفلا امأو 24 اذه ينعي هنأكو . ٠ ةيواعم يبأ نع ركنم ثيدح هلو : يدع نبا

 : وهو فورعم

 ءارفلا « يميمتلا « ديزي نب ىسوم نب ميهاربإ . قاحسإ وبأ زييمت “* 
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 فلألا باب

 ةنس ةنس دولولا يربطلل نكمي الو - نيتئامو نيرشعلا دعب تام « (ريغصلا) بقلي ؛ يزارلا
 هنم عامسلاب رقأ دقو اميس « هنع ةياورلا , نيتئامو نيرشعو سمخ وأ « نيتئامو نيرشعو عبرأ

 ةتسلا هل جرخأ « ظفاح ةقث « ةرشاعلا نم وهو  هتفرعم مدعو

 ( تاقثلا مو (9//475/1810) « ليدعتلاو حرجلا ١ و « (١٠؟1//8/631) « ريبكلا خيراتلا ٠ :رظناو

 ةركذت »و )104/11١4/1( ١ « لامكلا بيذهت ١ و : )15/850/١( « حيرجتلاو ليدعتلا هو 4

 هو( ٠ )208/1١48/١( بيذهتلا بيذهت ١ و 2« )1١1١/575/١( « فشاكلا» و 455/549(2/؟) « ظافحلا

 . (1509/44) « بيذهتلا بيرقت

 (ىزوتلا) ب فورعللا يزوجلا , قاحسإ نب ىسوم نب ميهاربإ . قاحسإ وبأزييمت - ؛
 ) ةنس « ةرخآلا ىدامج نم نيقب ثالثل « سيمخلا موي دغلا نم نفدو ؛ ءاسم ءاعبرألا موي ىفوت

 . ةقث ناكو « ةئامثالثو ثالث (م0*) ةنس : ليقو - ةئامثالثو عبرأ 4

 . امهريغو يسرنلا دامح نب ىلعألا دبعو ؛ ىضاقلا ديلولا نب رشب : نع ىور

 فاوصلا نب ىلع وبأو ٠ عناق نب يقابلا دبعو ؛ ىدانلا نب نيسحلا وبأ : هنع ىور

 . )6//2044/١810( « دادغب خيرات ١» : رظناو

 همموععمو

 ب فرعيو « نابأ نب هللا دبع نب ىسوم نب ميهاربإ . قاحسإ وبأ زييمت ©

 . ةقث ١ خيش (ساورلا نبا)

 نب لهس نب دمحمو « هللا دبع نب راوسو . عاجش نب ديلولا مامه ىبأ : نع ىور

 . نييرصملا ناميلس نب عيبرلاو ٠ ىلعألا دبع نبا سنويو « ركسع

 ريخشلا نب هللا ديبع نب دمحمو« هيويح نب رمع وبأو « ناذاش نب ركب وبأ: هنع ىور
 . ("545/ 188/5) « دادغب خيرات » : رظناو

 هموم

 . دادغب لهأ نم بتكللا ىسوم نب ميهاربإ . قاحسإ وبأ زييمت - "

 . دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع عمجم نب ورمع : نع ىور
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 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . نايفس نب بوقعي : هنع ىور

 . "00 / ا/ه/م8) ( تاقثلا ١ : رظناو

 رصم ليزن « يسلدنألا يومألا« ليمج نب ىسوم نب ميهاربإ . قاحسإ وبأ زييمت -

 . طلغلا ريثك « ًاقودص « ةقث ناكو « ةئامثالثو ثالث ةنس ىلوألا ىدامج يف تام

 مهريغو ةبيتق نباو .« ايندلا يبأ نباو ١ ةبش نب رمعو « يضاقلا ليعامسإ : نع ىور

 اميف يئاسنلاو  هدج ىلإ هبسن هنكل  يناربطلا مساقلا وبأو « يواحطلا : هنع ىور

 . « ىنكلا يف الإ ةياور هنع هل دجأ مل :١ يزملا لاقو « ؛ لامكلا» بحاص ركذ

 «٠ )5019/144/١(. بيذهتلا بيذهت ١ : رظناو

 (18155) يناجزوجلا قاحسإ وبأ

 (يئاسنلاو ١ يذمرتلاو . دوادوبأ )

 ( شال / را“ : بط )

 (شا/را:رص)وءم(ش“7؟/را؟':هت)وء(شا/ر 4 : ست)

 « يقشمدلا يناجزوجلا ٠ يدعسلا « قاحسإ نب بوقعي نب ميهاربإ . قاحسإ وبأ

 نيتئامو نيسمخو عست ةنس يفوت « ليدعتلاو حرجلا ةمئأ نم « « لاجرلا لاوحأ » باتك بحاص

 . بصنلاب يمر ظفاح ةقث ١ ةرشع ةيداحلا نم

 (س)و , 1186١٠( ست) نوع نب رفعجو . 181٠١5( ست) رمأع نب دوسألا : نع ىور

 نب بوقعي) ىلإ بوقعي نب ميهاربإ) نم هنع يوارلا مسا بلقنا دقو ١١(  رص) مزاح يبأ نبا [زيزعلا دبع]زو

 نب نسحلاو - (4791/77/4) ٠ دواد يبأ ننس »و )145/١( ٠ « مصاع يبأ نبال ةنسلا » رظناو ؛(ميهاربإ

 ورمعو ١ (ت)و « 17٠١( هت) يصمحلا شايع نب يلعو . (س)و . 7004 هت) بيشألا ىسوم

 . (ت)و اء ( 7478 ست) مساقلا نب مشاهو (س ءات)و . ("؟410/1 ست) يبالكلا مصاع نبا
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 « نابح نبا ميحص » ناميلس نب نيسحلا نب يلعو ١ (0181/70/5) ؛ يقهيبلا ننس ٠ ةيجان نب دمحم

 دمحمو © (501/1/840/5) «طسوألا مجعملا » يعدربلا مثيهلا نب هيوتخس نب دمحمو + (1180/154/5)

 /) « كردتسملا ٠ يتوريبلا هللا دبع نب دمحمو « )177/17/1١( ؛ جرختسملا ٠ يمرضحلا هللا دبع نبا

 . اوال ينطقرادلا نئس » دعاص نب دمحم نب ىيحيو . 0/07

 , ًةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :حيرجتلاو ليدعتلا

 2 اديدش اماركإ همركيو ؛« هبتاكي لبنح نب دمحأ ناك ادج ًاليلج . ًافنصم « ًاظفاح , ًاقودص

 . ًايبصان ناك هنكلو

 هو 2( 140/1148 /؟) « ليدعتلاو حرجلا »و .« ( ؛5/ )05/١ «مدلا رحب باتك و :رظناو

 نابأ نب ليعامسإ ) ةمجرت )8٠١/1١ /17 (  « لاجرلا ءافعض يف لماكلا » و ء ( 10*17 / 21/8 ) « تاقثلا

 ١و 2( 758 / ؟44/؟ ) « لامكلا بيذهت هو « ( ه14 /9) « مهتايفوو ءاملعلا دلوم » و ء« - ( يفوكلا قارولا

 / )71/1١ « ىنكلا درس يف ىنتقملا »و ء ( 7814 / 771/١ ) « فشاكلا دو ( 018 / 515/6 ) «ظافحلا ةركذت

 بيذهت »١و ( )٠١8/١ /7٠١0 «لادتعالا نازيم هو «( ٠١09/98/١ ) « نيثدحملا تاقبط دو (14

 (ا/ا“/ )40/1١ « بيذهتلا بيرقت ١ و ( 73711١7 / 111/0« نازيملا ناسل »و ع ( +)787/158/١ بيذهتلا

 . ( 45 )١8/ « يربطلا ريسفت لاجر هو ( 501 / 718/١ ) «ظافحلا تاقبط هو

 (دمحأ همسا نم ) فلألا باب [1]

 (ههه5) يقرودلا هللا دبع وبأ - 4

 ( هجام نباو ٠ يذمرتلاو ١ دواد وبأو . ملسم )

 (ش4م/ر١٠ : بط)

 (شا/را:هت)و.(شا/ر؟: خت)و ء(شاكر/رال : ستر

 « محازم نب روصنم نب ملفأ نب ديز نب ريثك نب ميهاربإ نب دمحأ « هللا دبع وبأ
 نامث ةنس َدِلَو 2 نيتنسب رغصألا بوقعي وخأ 2« يدادغبلا « يركثلا 2 ىقرودلا مهالوم 2 يدبعلا
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 فلألا باب . ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 نم « نيتئامو نيعبرأو تس ةنس ؛ نابعش يف نيقب عستل تبسلا موي ينوتو « ةئامو نيتسو

 . ظفاح 2 ةقث « ةرشاعلا

 ىيحي نب دالخو « (د)و (19140/ ست) روعألا يصيصملا دمحم نب جاجح : نع ىور

 سيردإ نب هللا دبعو ٠ (200 ست) [ناوزغ نب نمحرلا دبع] حون يبأ دارقو « 37 هز يملسلا

 ريشب نب ميشهو . (د)و 1625١٠( ست) يسبعلا ىسوم نب هللا ديبعو ١ (5/8١1و 77/1 خت )

 ؛ (ت)و ١ ( 187/84 ست) مزاح نب ريرج نب بهوو ء (ق ءد)و (١1441و 77507 ست) يطساولا

 2« (١001/؟4/9١1) « لامكلا بيذهت » يصيصللا يدهم نب ميهاربإو ١4117( ٠ ست) زارخلا ديزي يبأو

 « لامكلا بيذهت » يزورملا رصن نب دمحأو « (54/01/1) « ليدعتلاو حرجلا ٠ يزورملا ريهز نب دمحأو

 /8) «تاقثلا » يفاحلا رشبو 2 (90190/7/187/07) : دادغب خيرات » يفندحلا ديوس نب رحبو (5408/54/97)

 بيبح نب نسحلاو 2« )3٠١85/0097/7( « ليدعتلاو جحرجلا » يثراحلا دايز نب ريرجو 01/1(2*

 نب ةملسو « )١86/١( « ليدعتلاو حرجلا » ميمت نب فلخو ع (١؟11/78/5) « لامكلا بيذهت » جسوكلا

 )١51/8/ « تاقثلا د يعازخلا ةميلح نب لهسو 2 (/87/1797/4) « ليدعتلاو حرجلا ه يدادغبلا راقع

 /؟) « دمحأ للع » ناميلا نب نامثعو ١ (81/1) « ليدعتلاو حرجلا » هللا دبع نب سابعلاو ء(101

 « لامكلا بيذهت » قاحسإ نب يلعو 2 (1611/ها/ل/؟) , دمحأ للع» ملسم نب نافعو ء ٠6 / 08١04

 قيقش نب نسحلا نب يلعو' 0 لامكلا بيذهت ١» دعجلا نب يلعو 44 شل

 /7١/؟١) « لامكلا بيذهت ١»  هلبق تامو - يسوطلا ملسم نب يلعو ء (83/1) « ليدعتلاو حرجلا :

 حرجلا » يطساولا ةسبنع نب لضفلاو « (180/0197/85) « لامكلا بيذهت ١» لضفملا نب ناسغو 15

 يبسارلا مغيض نب كلامو ؛ 081/1 « ليدعتلاو حرجلا ١» مالس نب مساقلاو 2 ("194/70/ 7) ٠ ليدعتلاو

 /١ه/61) « لامكلا بيذهت » ريرضلا مزاخ نب دمحم ةيواعم يبأو « )94/11١1/8( « ليدعتلاو حرجلا »

 ليدعتلاو حرجلا ؛ يبشاولا ىسيع نب دمحمو (؟4١ )١/ « ليدعتلاو حرجلا  دابع نب دمحمو ع« 0

 ذاعم نب دمحمو « (00837/574/17) « لامكلا بيذهت » يرازفلا ةنييع نب دمحمو ء(70/م/م)«

 حوت نب دمحمو 2« (1505/45/8) « ليدعتلاو حرجلا » روصئم نب دمحمو .ء(ه8) « نيسلدملا تاقبط »
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 )١١/ « لامكلا بيذهت ١ ذاعم نب ذاعمو « )4:/١887/9070( « تاقثلا » ةبيتق نبا ملسمو , و م

 بيذهت» يملسلا كرابملا نب ةدجنو 2« )١١19/1١( «ليدعتلاو حرجلا» ليعامسإ نب لمؤمو ء« 00

 ريثك نب رضنلاو « (5005/404/؟0) « لامكلا بيذهت » ةريغملا نب رصنو « (5884/571/19) «لامكلا

 « (0/0/9) «ليدعتلاو حرجلا» يبضلا حلاص نب ديلولاو « (0/19-5477/40) « لامكلا بيذهت ١ ىدعسلا

 « لامكلا بيذهت ١ نسيعم نب ىيحيو ١ (1701/570/9) ؛ ليدعتلاو حرجلا ٠ يومألا ديعس نب ىيحيو

 يليقعلا نايب نب ديزيو 2 )211١/805/4( ؛ دادغب خيرات ١ ىلعي نب ىيحيو ع (047/04/9)

 ١١/ /80) « لامكلا بيذهت ٠ يقرودلا ميهاربإ نبا بوقعي هيخأو ٠ (0910/1/95 /"؟) « لامكلا بيذهت»

 بيذهت ١» شايع نب ركب يبأو (4111/557/11) « لامكلا بيذهت ١ يموزخللا مزخأ نب ركب يبأو ا

 » يسلايطلادواد يبأو 2« (0074/؟4/) « دمحأ للع ٠ يديوسلا رفعج يبأو )1805/0١/9( « لامكلا

 . (1همهإ "5/4) « دادغب خيرات

 نب يلعو (149١ا//9ا//١١) ؛ لامكلا بيذهت » يناورهنلا ةبوت نب ناملس :_هثع ىور

 /١١1م/5) « تاقئلا د يفقثلا قاحسإ نب دمحمو 2 )4004/508/٠١( « لامكلا بيذهت » ينئادللا صفح

 ىلهابلا دمحم نب دمحمو 2« (1471/1074/؟) ؛ ريبكلا خيراتلا ١ يراخبلا ليعامسإ نب دمحمو 0

 وبأو « )4/191/١( « ةدرفملا ءامسألا ١ يروباسينلا نطق نب ددسمو « (50/500/1) «ظافحلا ةركذت»

 وبأو « (*/84/5) « ليدعتلاو حرجلا » يزارلا هعرز وبأو ٠ (0/9/6) ؛ ليدعتلاو حرجلا» يزارلا متاح

 . (050/008/9) « ظافحلا ةركذت ٠» يوغبلا مساقلا

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :_حيرجتلاو ليدعتلا

 فيلأتلا نسح « ًامهف « ًاظفاح « ًادوجم « ًامامإ « ًافنصم « ًاقودص « هيلع ًاقفتم

 1 نيناجملا دح يف وه » : نيعم نب ىيحي لاقو

 . نارقلا قلخب لوقلا يف باجأ نمم (188/0) « خيراتلا » يف يربطلا هركذ : تلق

 . « يربطلا ريسفتل ٠ امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ دقو

0/١ 



 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك ف

 « ريغصلا خيراتلا» و ل5٠ ( .؛ ريبكلا د خيراتلا و 2 سل ىربكلا تاقبطلا » :رظناو

 ١ ) « داشرإلا »و ء :5١/8 /1١١74( تاقثلا ١ و « (*/ "9/) « ليدعتلاو حرجلا »و ع( ؟؟0/ 58/9

 درس ٍُق ىنتقملا »و « ( ١ 7/١ / ١41 لامكلا بيذهت هو . ١١86( / 5 /4) « دادغب خيرات 0و الا

 دو (050/ 506/؟5) «ظافحلاةركذت هو : )1/184/١( « فسشاكلا ١ و « ( "ال٠ 0/ "04 )١/ « ىنكلا

 ( 0 مهتايفوو ءاملعلا دلوم لالا ) ضال 0 ةياهنلاو ةيادبلا طوع « ) 4ك / اسما ( 1 ءالبثلا مالعأريس

 ىور نم ١ و « ( ؛ / ١/5 ) « نيعباتلا ءامسأ ركذ هو « ( :48 / 7١8/١ ) « ظافحلا تاقبط »و ء(

 ١و /1١١( /5/1) : ملشمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو ء(*44/11 ٠) ملسمو يراخبلا مهنع

 »و ( ؟/ )١/١ « دشرألا دصقملا ١ و , (الال / 8/١ ) « بيذهتلا بيرقت ١ و (4 /” )١/ « بيذهتلا بيذهت

 .2 «01١١/5 بهذلا تارذش

 (169) يزاوهألا قاحسإ وبأ 65

 (دواد وبأ)

 (ش 4 /ركو" : بط)

 (ش /١ ر 8 خت ) « ( ش١ /ر١ قت) ء (ش 4/ ر4 هت ) ء (ش ١1/ر١18 ست)

 نيسمخ. ةنس قوت « زازبلا « يزاوهألا « ىسيع نب قاحسإ نب دمحأ « قاحسإ وبأ

 .قودص « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو

 : هت) باطخلا نب زيزعلا دبعو « 111١5( : هت) يثراحلا كردم نب رماع :نع ىور

 و 144و ١الالو 0١و ١1؟و ١64 ست) يريبزلا ريبزلا نب هللا دبع نب دمحم دمحأ يبأو ع(

 الاالو ال١ و ك4ك1و ١584و 5ه7و 5419و ١541و 5548و 84١5و ١241و 45"و 0١55و ؟"4و ١"الو 5496و ؟ا/4و ؟8ه'9*

 واه٠كو ١55١و ١ موو اكو 5١١؟و ١١ 85ا/لو ١٠١ا/ل4وا55١٠و ١491و ةل/4 ةا/؟و ةكل"و ىال4و المالو /*1و

 و 5١١5و ؟١اهو ١١5"و 961١و 94١1و ١9١1و امذكلو ١185و 1ال5كو ١ا/"الو )18و ١الا5و هاه

 و ؟الا5و_؟/:4و 559١و ؟تددو ؟ه44و ؟هزاو ؟4485و ؟49ا/و ؟؟هكو ؟؟؟5و ؟١؟5و 717“و

 و "5844و "44و "455و "9١45و "45+و "١ال5و "١ه١و "ءلاو "745١و "."و ؟944"و ؟!ةاهو ااا

 و "هكالو "هدالو "ه١4و "تالاو "هلءو "هكانو "هكاو "هداكو "هعاو "44مو "4364و "؟ةحو "شمال

 و "مالاو "خ151و "خلو "الف1و مالالكو "لاهو ”"ةنكو "؟ملو "ةكلو "45و "51و ”؟ل1و "هلك

 الو



 همؤ١و همالالو هد4١و ه444و ه؟ال4و 5455و ه44هو ه؟١ا/و ه١4هو 41"57"و هاذالو 98و ؛"45

 هوالالو هذكذحو هزهاو همزااو هالذؤو هالؤز"و هالاخاو ةالاكو ةكك1و ةكحالو ةكعدو ةدكالو

 ا١هكملو ١1ه5المو !١هةكلوزهدم4و 5544١1و ةلمخو 5185و 7١51و 5ل4١و 5دككو دددالو هذحم

 ١5١ 4هو 945١و ١1هذ51و 6911١1“"و ١ه١9.1و ١هالا١و ١هالءحقذو ١هكفحاكو ١هكملال/

 1١537 141"و )5ا1لخمكو ا)531/7و ١5١ 50و )١5و ١5١ 1؟8و 7١١5١؟و ١؟١١الو 49

 ا5405١و )54١ال4كو )5؟الءو )54هكو )544هو )4١54و 45١"5و ١"8"م15و 51

 ازمرسإلو 15الالاكو ز5ل/لكلو 15م/لالو )554لو 1565179و 547١و 5١1ه##و 49

 ١الا؟4و االا»"لو )الا ١1و ١الءتخو 5١1محكو ١1؟خخدو ا5١مالالو ١؟مىالكو اهمال

 امكتاو ١ا/هل"4و )الهز١و ١ا/445و 47١"/1"و 1١/"االو ١/815 ١ا/االالو ام

 ؟١دمؤو ١7ئ5و ؟١5دالو 99١ةحمو !ةمخخو ا١ةالالو 9845١و 918١و

 1751و 77و 7١714 ؟ءلؤلو ؟ءكممو 5١ محو ١7لالءو 15١5و 5014“

 ؟ا/4هو 74١7و ؟١هزمالو 7654و 7367و 73١ #4و "3١4 9“ لالا#

 7١1١و ؟١1الالو ؟لدقو ؟١ةحالو 5 ءةحمو ؟3١55د2و 814١5و ١7ا/45و

 1515اكو 65١5١و

 ا5١؟هالو ا5؟14ةو

 ا5١ما١؟و ا5هداو

 ا5١ممالثو 444١و

 ا١ا/158و ١ا/ل١18و

 4١1//91و 9١ة؟4هخو

 ؟١اماكو ؟١دكقو

 7582و 5١ ؟ا/ئو

 ؟1/م1“خو ؟١الالوو

 و١1١1؟ 4لو ١1

 و

 و

 و ؟)ا/ءمو 7١41/1 5١1/60 4١71ا/و 917" ةم/و 5191و 711مالو 117 كالو 71و 1و خا

 هام 57/1 : خت )و , ( "0/4 : هت) و , ( "همة4و ؟5هددو ؟١اختو ؟1/56١و ؟١تهو ؟1١/ا/و ١

 .( ١١١46 قه دواد نب ىسومو ء(د)و . ( 75و ؟ة/كو ه ه ا١الاو هو ككو

 . ٠ ) ٠١5/15( دادغب خيرات ١ يرصبلا ذابشاب نب دمحم هللا ديبع وبأ : هنع ىور

 ًاقودص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :_حيرجتلاو ليدعتلا

 . هنع ىئاسنلا ةياور يف فتحا « ًاحلاص

 «)١ بيذهتلا بيذهت »و « مطور /ط) « فشاكلا»و « ىلإ «لامكلا بيذهت» : رظناو

 /11/0٠١( و ء ١ ه4/18) « يربطلا ريسفت لاجر »و « ( 4/الا//١) « بيذهتلا بيرقت ( .

 هاج ت55 © 2

 ٠ ىمايلا رفعج وبأ- )تهل184١(

 /؟



 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 يب

 ( ةجام نباو ١ يذمرتلا )

 (ش ١/رد : هت : بط )

 - ةيناتحتلاب - يمايلا ثراحلا نب ليدب نب شيرق نب ليدب نب دمحأ . رفعج وبأ

 نم « ةرشاعلا نم نيتئامو نيسمخو نامث ةنس يفوت «٠ ناذمهو « ةفوكلا يضاق 6 يضاقلا ينوكلا

 . ماهوأ هل قودص « لضفلاو ملعلا لهأ

 (1488و 1487و 1481و.1487و 148١ هت) ريرضلا مزاخ نب دمحم ةيواعم يبأ : نع ىور

 (ا0//١) « الوكام نبا لامكإ ١» ليغب نب صفجحو 2( (ه4١/ههو/) « ناهبصأ تاقبط د عيبرلا نب قاحسإو

 (17/187/1) « ينطقرادلا ننس ١» ىسوم نب هللا ديبعو« (/1078/483/5) « ناميإلا بعش د ملأس نب ملسو

 (؟/50/8/1) « ينطقرادلا ننس » مدآ نب ىيحيو « (170/1) « نيوزق رابخأ يف نيودتلا ١ رمش نب رمعو

 . ( 15935/15/8) « يقهيبلا ننس ٠ بوقعي نب فسويو

 0 ام يليعامسإلا خويش مجعم » يليعامسإلا ميهاربإ نب دمحأ ركب وبأ : هنع ىور

 نب ايركزو ٠ (531/41/4) ه طسوألا مجعملا ٠ يدادغبلا يرهوجلا نابزرملا نب دمحم نب رضخو

 «ريغصلا مجعملا» يدادغبلا يمرخملا هيورمع نب دمحم نب رمعو . (847/9811/1) «يليقعلا ءافعض» ىيحي

 نب دمحم متاح وبأو ١ (014/559/6) «ناهبصأ تاقبط» طابسأ نب دمحأ نب دمحم و ع (01/15/1)

 )١/ « ينطقرادلا ننس » ينامعنلا نامليس نب دمحمو « (4//17/؟) ٠ ليدعتلاو حرجلا» يزارلا سيردإ

 ٠ يناغرفلا زيزعلا دبع نب دمحمو ١ (1571/17/8) « يقهيبلا ننس ٠ حلاص نب دمحمو 2.

 2 0٠٠١/05/1١ «ريبكلا مجعملا» ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحمو « (؟519//١) « نيوزق رابخأ يف نيودتلا

 «يقهيبلا نئس» زازبلا ميهاربإ نب بوقعيو (058/901٠/؟) « ريبكلا مجعملا ٠ يرهوجلا ءاضف نب دمحمو

 0 (/1178/5/ه) « ناميإلا بعش م ايندلا يبأ نب ركب وبأو ء( 4٠55/50/0

 سأب ال : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : دلاو ليدعتلا

 تاقث موق نع اهيلع عباتي ال هيلع تركنأ ثيداحأ هلو , قدصلا هلحمو « ثيدحلا ميقتسم هب

 دلقت املف « ةفوكلا بهار ةفوكلاب ىمسي ناكو ؛ نيل هيف . هفعض عم هثيدح بتكي نمم وهو

 فو



 . هتئايصو هتفع عم ! نسلا ربك ىلع تلذخ ! نسلا ربك ىلع تلذخ : لاق ءاضقلا

 هو ١ ( ؟15/"١/5) « لاجرلا ءافعض يف لماكلا ١ و ء ( 1/47/5 ) ؛ ليدعتلاو حرجلا ٠ : رناو

 هو « )0/01/١( « لامكإلا ةلمكت هو ء (1797/44/4 ) ؛ دادغب خيرات هو 2 (85/١1116/ه) « تاقثلا

 ع ( ١178/01/١5 ) « ءالبنلا مالعأ ريس ١ و ء ( )٠١/150/1 « فشاكلا هو « (1/1070/1) « لامكلا بيذهت

 //ا//١) « بيذهتلا بيرقت »و ء« ( )١4/١5/١ « بيذهتلا بيذهت »١و ء ( 04/518/1١" ) « لادتعإلا نازيم »و

 , ( 5277 /١ا/97//1 ) : نازيملا ناسل دو ( ١١

 هودووقعمو

 . هريغ هفعضو . ىئاسنلا هقثو « ىلمرلا ؛ ليدب نب دمحأ زييمت 6

 . ( ؟45/90) « دئاوزلا عمجم د : رظناو

 ١ - خت) قارولا دمحأ 18/١؟(

 (شا/ را خت : بط)

 مل « ةرشع ةيداحلا : وأ ؛ ةرشاعلا نم « قارولا « هللا دبع يبأ نب ريشب نب دمحأ

 هلعلو ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ ش :

 كورتم ةرشاعلا نم « بدؤملا « يدادغبلا « ريشب نب دمحأ . رفعج وبأ (زييمت) .

 (ل14/1 مت) عيرز نب ديزي : نعركور .

 خت) يربطلا رفعج وبأ : هنع ىور ١/١38( .

 كرتم وهف « دارملا وه ناك نإ : حيرجتلاو ليدعتلا .

 دادغب خيرات » : رظناو « )15١١4/48/4( « لامكلا بيذهت هو « )١/ » )19/9075بيذهت »و

 بيذهتلا « )107/1/1١( « 2بيذهتلا بيرقت هو « )١/14/90/8( « نازيملا ناسل هو « )١40/1١/ 441(447و .

 باذكلا هيوخرف )ل/اه١؟(

7 4 



 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 د هس وس رب بر مس بسس

 (ش'؟ /رم١ : خت).(ش ؟/ر'؟ :ست)

 وبأ لاق ٠ ةرشع ةيداحلا نم . (هيوخرف) ب فورعملا يزارلا باتع نب تباث نب دمحأ

 .(« باذك و» : ينارهطلا سابعلا

 دبعو + (445/4/19 417/ 81١/79/1١ ١ 071/١ خت) - بوسنم ريغ - دمحأ :_ نع ىور

 ؛ 500/١( خت)و ء (19585 ست) [ ملسم نبأ ] نافعو ء 0007 ست) [ يناعنصلا مامه نبا] قازرلا

 هاو ه8هو هامور هالو .مها5و هه هاا و 5097و ؛مهل//١ نت) ىسيع نب قاحسإ نيبو هنيب مهبمو

 و 144١و الم/كو ةك١و ةه4كو "كالو 54و ”؟الو كامو ”١الو 5659و ١5و هؤالو هذؤو هؤحو هكلو همكو

 راهو 4١75و 11و ؟09و هم507و ؟81و 7؟الو 55و ؟44؛و 7851و ١ا/8و ١ال؟و ١؟لو ١ههو !ه)و 6

 ”الالو ةككو ١501و 54و 5814و 55و 59١5و ١5هو 51و ١١و هالالو هدو 55و ظهرزو "هالو "44و 75

 نب ورمعو 2 (5او 57و هالو هو الو 4و 18و ؟الو ؟هو ١5و 1١19 4/١٠و 5846و 80و 18و اللهو الاو

 (44/١5/؟9) «ليدعتلاو حرجلا» يشرجلا دمحم نب رضنلاو ١ (51/41/1) «ليدعتلاو حرجلا» ىقرلا نامثع

 . /5١( 44/؟) « ليدعتلاو حرجلا » يزارلا متاح وبأ : هنع ىور

 : « ليدعتلاو حرجلا » يف متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « باذك هيوخرف نأ نوكشَي ال اوناك » : لوقي ىنارهطلا هللا دبع ىبأ نبا سابعلا ابأ تعمس

 ريسفت لاجر ١ و « )454/141/1١( «نازيملا ناسل» و « (51/44/5) «ليدعتلاو حرجلا» :رظناو

 (07/15 ) « يربطلا

 ١ ًاضيأ اذه يباتك نم « (181) مقر (يزارلا دمحم نب هللا دبع) ةمجرت : رظناو

 هدعهمهممم

 (44) يرافغلا ورمع وبأ *١-

 (ش//ر 84: بط )

 ( شا /را قت)و ء(شا/را :هت)ء(شال/ر 45 : ست)

 : يرافغلا « ةّررغ يبأ نب سيق نب سنوي نب دمحم نب مزاح نب دمحأ ؛ ورمع وبأ

 عبس ةنس ةجحلا يذ يف ىفوتو « ةئامو نينامثو عضب ةنس دلو « دنسلا .بدءاص . ىفوكلا

 ؟ه



 يراسل خوش محمص افلا
 , ةقث . ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعستو عبس ةنس ٠ : نابح نبا لاقو . نيتئامو نيعبسو

 . دوجم «( نقتم

 ىسوم نب هللا ديبعو 71١4 ( ٠ ست) سنوي نب دمحم نب مزاح هيبأ :_نمع ىور
 2 ٠*( م80 : سق) يلمرلا مداق نب يلعو 2 (16مهو ؟8١و ١٠و 1869و ١١4 ستر يسبعلا

 و مهرسدو ”ملالو "مكاو ”عممو "4١71و مااالو ؟59و 9١58و :4 : ست) نيكد نب لضفلا ميعن يبأو

 و "ةئ1و م؟لمو "مخكو "المكو ظالمللو "افمو ؟!اكضفكو ؟5ككو "3515و 3554و ؟هالاو "هو "هلال

 و هلغمو هدكلو ؛5كالو ؛5ككو ؟اكهو ؛5ككو 4553و 1575و 1418و ؟80الو 5١17و ؛؟5١و ٠*4

 و الكحخو الكمل'و الكالفو /ظ14و اا/ل١5و "الأ؛و ككاو ةكلظكو ”هخاو 5791و 5419و هالاالو هال؟ا

 و ةلكالو ةلا1و مهو معللكو المهحو ا/مال4و اللهو الالاملو /ه54و الهؤ39و الد 14و الهدفو الا4*

 اهترو 2 (11444و ١94١١و 4١١ال5و ١١1ة١و 9١١١و ١٠؟ة١و 1٠١4 ١لو ةذهخو ةمالالو 4810و 4086

 ست) ديبع نب ىلعيو 2 5051١"( ست)  بوسنم ريغ - ءاقروو ١ (745 قت) ةسانك نب دمحمو +

 ه١ ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحأو . 08011 ستر ةينابيشلا كلام تنب ةدانهو ء«

 2( ("84/47/8/9) « لامكلا بيذهت يلولسلا روصنم نب قاحسإو « (040/144/90) ؛ دادغب خيرات

 /؟) « ليدعتلاو حرجلا » نمحرلا دبع نب ركبو ء(171/ )708/1١ « لماكلا» يونغلا نابأ نب ليعامسإو

 حرجلا ١ نوع نب رفعجو « (/54/177/4) ؛ لامكلا بيذهت » ينابيشلا سئوي نب ركبو «( 4

 دابع نب باهشو « (40/48/1) ؛ليدعتلاو حرجلا» يلجبلا رماع نب لهسو « (40/48/1) « ليدعتلاو

 /ه١/48) « لامكلا بيذهت » يعوبريلا فسوي نب مصاعو « (؟10/100//ها/ا/١١) «لامكلا بيذهت» يدبعلا

 ديعو « )481/414/١10”( « لامكلا بيذهت ١» ىعخنلا ديعس نب ءىناه نب نمحرلا دبعو ء( ميدل

 ىسوم نب هللا ديبعو « (”1028/4/18) «لامكلا بيذهت » يبراحملا نمحرلا دبع نب ميحرلا

 مم0/؟١) « لامكلا بيذهت ١» راطعلا ناهدلا تباث نب ىلعو « (/450/19/5) «ينطقرادلا للع» يدوعسملا

 نب دامح نب ورمعو « )4177/5١١/51( « لامكلا بيذهت ٠ يدعسلا رساي نب رامعو ع (507* /

 2 (01191/178/ه) « لماكلا ١ ىشعألا دلاخ نب ورمع صفح يبأو 2 (ه/40١//١) ٠ لماكلا ١ ةحلط

 )١١/ « دادغب خيرات ١ ليعامسإ نب كلامو )4550/458/1١( ٠ « لامكلا بيذهت» ىشرقلا مالس نب نوعو

 لك



 فلألا باب ش ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 20( م ) « لامكلا بيذهت » يدسألا ياجحلا نس نب تلصلا نب دمحمو 86(

 نارمع يبأو « (651؟/ ؟؟١9/5) « لامكلا بيذهت ١ ىليل يبأ نب دمحم نب نارمع نب دمحمو

 ذهت» يلجبلا قاحسإ نب ىيحيو « (5144/147/19) «لامكلا بيذهت» رامتلا ناورم نب ىسوم

 يبأو 2 (/178/4814/9؟) لامكلا بيذهت» رافصلا بوقعي نب فسويو ©«( 656 /سر «لامكلا

 . (1771 /ه؟/ه) «لماكلا»_ بوسنم الو ىمسم ريغ  ناسغ

 ميهاربإو 5500 « ظافحلا ةركذت » مئازعلا يبأ نب هللا دبع نب ميهاربإ :_هنع ىور

 ةدقع نبا سابعلا وبأ ديعس نب دمحم نب دمحأو 2( (111/ ١1/١7 : لماكلا » يئاوتسدلا دمحم نبا

 / 18/1) «ليدعتلاو حرجلا»  ةباتك متاح يبأ نب نمحرلا دبعو 2« )0178/910/1١١( «ريسلا»  ظفاحلا

 ىسيع نب نمحرلا دبع نب يلعو 2 )14/171/١( « دادغب خيرات » يئارداملا قاحسإ نب يلعو 2

 (ه/١/149 ) « دادغب خيرات » ديبع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأو 2 )04020/9/1١١( « دادغب خيرات»

 )١/ « لماكلا ٠ يريطملا رفعج نب دمحمو ء )1١/:100/8( « دادغب خيرات ٠ رازبلا دمحأ نب دمحمو

 «(5١/6/541٠١)«ريسلا» [ يمرضحلا ناميلس نبا هللا دبع نب دمحم] نيطمو 2« 0+

 نيسحلا نب يلع نب دمحسمو 2 (5514//511/؟) « ظافحلا ةركذت » ينابيشلا ميحد نب يلع نب دمحمو

 وبأو )8/6//1٠١61( « دادغب خيرات»  فيرعتلا (لأ) دعب اهقوف نم ةمجعملا ءاتلاب  يراختلا زازبلا

 ش . 0 يح

 تحاورتو هليدعت ىلع ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تقفت ١ :_حيرجتلاو ايدعتل

 . « دنسم ١» بحاص « ًاقودص « ًاظفاح 2 ًامامإ ٠ ًادوجم « انقتم : هنوك نيب هيف مهلاوق

 هللا دبع ىلإ هللا ديبع نم )٠١( مقر رثألا يف هخيش مسا فحصتو : تلق

 ظافحلا ةركذت ١ و ( 17؟74١/ :14/ م) « تاقثلا ١ و « ( 450/ 48/؟ ) « ليدعتلاو حرجلا ١» : رظناو

 / )495/١ « ىنكلا درس يف ىنتقملا»و ء( ١١١ / 589/1« ءالبنلا مالعأ ريس هو ء(7١71/ 4/5٠

 6 1/ م ) « ظافحلا تاقبط ١» و 2« )١ / ٠١4 //١١810( « نيثدحملا تاقبط »١و ع ع(

 مهمه مه همه

 يرصم يرفاعم - ينزم : لاقيو > ينيدم هنظأ ؛ مزاح نب دمحأ زييمت 4

 /ا/



 يربطلا خويش مجعم فلألا باب

 ناوفصو « ردكنملا نباو « ءاطعو « رانيد نب هللا دبعو « رانيد نب [و]رمع : نع ىور
 . ميلس نبأ

 . ةعيهل نبا : هتع ىور

 :رظناو ١ لماكلا « )١539/1١ /”( .

 ٠  5يلصوملا برح نبأ )988:1(

 (يئاسنلا)

 (ش ؟/رو :بط)

 را" : ست) / ١ ت) . ( ش : ١ر/١اش(

 نب نايح نب يلع نب دمحم نب برح نب دمحأ  يلصوملا يلع وبأ : لاقيو ركب وبأ

 ةنس يفوتو « ةئامو نيعبسو عبرأ ةنس هدلوم « برح نب ىلع وخأ : يلصوملا « يئاطلا « نزام

 . قودص « ةرشاعلا نم نيتئامو نيتسو ثالث

 يكذوبتلا ليعامسإ نب ىسومو « (0558/؟ :خت) يريبزلا هللا دبع نب بعصم : نع فور

 . 081879 وااو 538801١ ست)

 « 1881١( / م9/9) ؛طسوألا مجعملا » يرتستلا ريهز نب ىيحي نب دمحأ : هنع ىور

 نسحلا نب يلع نسحلا وبأو . (0777/45/4) ؛ نابح نبا حيحص» يخونتلا غبصأ نب حلاصو

 . (؟ا//ه ) « ءايلوألا ةيلح د يناربطلا زارخلا نب دمحمو « (8//4488/890) « دادغب خيرات » يناولحلا

 ًاقودص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتيلاو ليدعتلا

 مث ؛ داهجلا يف ةبغر « ةنذأ رغث ىلإ ٠ لصوملا نع لحرو « اعرو , الضاف : هب سأب ال « ةقث
 « هتبتاكم كرتو « كلذل (يلع) هدخأ هرجهف ؛ [نارقلاب] ظفللا ةلأسم يف ملكتو « كانه نطوأ

 . هنم عمسي مل ( ًايلع ) نإف ؛ (ةيلع نبا ليعامسإ) ب هنع درفتو « هلاجر يف ايلع كراشو
 هلو ٠ « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ : تلق

,/2/ 



 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 « ةليللاو مويلا لمع ه و « ٠ ةباحصلا لئاضف هو «٠ ىبتجملا هو . ٠ ىربكلا يئاسنلا نئس ٠ يف ةريثك ةياور

 هو . «طسوألا مجعملا ١ و « نابح نبا ميحص هو ء ٠ كردتسملا » و « « ةراتخملا ٠ و « « ناميإلا بعش دو

 . اهريغو ٠ « ديهمتلا هو « « ءايلوألا ةيلح

 « لامكلا بيذهت» و ع /١7١49( "94/م) « تاقثلا ١ و « (44/ :4/ *) « ليدعتلاو حرجلا ٠ :رظناو

 « لادتعالا نازيم ١ و 2 (44/ 701/17) « ءالبنلا مالعأ ريس »و (19/ )191/١ « فشاكلا هو « عى /؟ه/ 1)

 (  74 / 8/1) « بيذهتلا بي رقت ١و 2« )19/7١/١( « بيذهتلا بيذهت هو « (/”/ 0/م)

 امه نانثا ةقبطلاو مسإلا يف هكراش دقو

 ةهوةوةةعم

 نع يوري « دهازلا ٠ يروباسينلا برح نب دمحأ , قاحسإ وبأ زييمت ٠

 : نابح نبا لاقو . لادبألا نم هنأ لاقي ناكو « ْكَرْتُي ملو , ريكانم هل . ةنييع نب نايفس ةقبط

 « نيتئامو نيثالثو عبرأ ةنس يفوتو ٠ ةئامو نيعبسو تس ةئس هدلوم « ءاجرإلا ىلإ وعدي ناك »

 ناسل »و« )0/6١/١( « بيذهتلا بيذهت »و 2 (11/85/118/5) « دادغب خيرات ١ : رظناو

 . (١8/؟) « بهذلا تارثش »١و 2«( ؟ال4 / ١59/1١ ) « نازيملا

 يفوت « لدعلا .« كلام نب عمسم نب برح نب دمحأ . رفعج وبأ زييمت 1١

 . ةياورلا يف اتبث « ثيدحلا نسح ناكو « نيتئامو نيعبسو سمخ ةنس

 نبا] ددسمو « نارمح نب هللا دبعو ؛ ماسم نب نافعو ؛ ميهاربإ نب ملس : نع ىور

 1 . مهوحنو ؛ يسلايطلا ديلولا يبأو «[دهرسم

 دمحم نب يلعو 2 يوغبلا قاحسإ نب هللا دبعو 3 ىضاقلا لماك نب دمحأ : هنع ىور

 . دلخم نب دمحمو « زازرلا ورمع نب دمحمو « حيجن نب سابعلا نب دمحمو « ظفاحلا ديبع نبا

 . )187/1١1١9/4( « دادغب خيرات ١ : رظناو

 ههه هم 66

 (557ه) يذمرتلا نسحلا وبأ 5

 (يذمرتلاو . يراخبلا)

0 



 (شا١؟/راو : بط)

 2 (ش ؟/ر4 قت) ء(ش 4/ ر4هت) ء(ش'/ر'"خت) .(شال/ را ستر

 نيتئامو نيسمخ ةنس يفوت « يذمرتلا « بدُيَنُج نب نسحلا نب دمحأ . نسحلا وبأ

 . ظفاح « ةقث « ةرشع ةيداحلا نم « ًابيرقت

 ديعسو (1714 هت) و ء ( "0404و 16148 ست) ينالقسعلا سايإ يبأ نب مدآ : نع ىور

 ناميلسو (18؟ قت) ريفع نب ريثك نب ديعسو « (445 قت) يربنزلا [ ربنز نب ديعس نب دواد نبا]

 هللا ديبع نب ناميلسو ء (ت) (؟119//١ خت)و ء (198481و ١4719 ست) يقشمدلا نمحرلا دبع نبأ

 « (8078 ست) درص نب رارضو « (74807 ست) يرصبلا ضايف نب ناذاشو ء 3١157( ست) يقرلا

 هت)او 2« 01114 ست) يندعلا ديلولا نب هللا دبعو ء (07١١6٠هت) يديمحلا ريبزلا نب هللا ديعو

 و (5570 ست) دامح نب ميعنو . (هالال ١/ خت)و « 44١( هت) يفوكلا ىسوم نب هللا ديبعو ع(

 . /17١١٠١/50( /م) ٠ تاقثلا ١ نوراه نب ديزيو « (1407 قت) مصاع يبأو . (ت)و (/8؟ قت)

 بعش » ىيحي نب دوادو ء(907/8/١٠١١1) « تاقثلا ٠ نايفس نب نسحلا :_هنع ىور

 دمحأ نب دمحمو 2 )4/1١6/١( « ةنسلا » لبنح نب دمحأ نب هللا دبعو« (4155/188/) « ناميالا

 /") « ريبكلا مجعملا ١ يمرضحلا هللا دبع نب دمحمو (/71؟/448/1) « نابح نبا حيحص » نوع يبأ نبا

 ما

 , ًاقودص : هنوك نيب هيف ليدعتلو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 بحاص « ناسارخ ظافح دحأ هنأو « ثيدحلا ةيعوأ دحأ ناك هنأو « ًالاحر « ًاملع « ًاظفاح

 . ركذي ميرجت ىلع هل فقأ ملو . زاجحلاو « قارعلاو ؛ رصمو « ماشلا فوط « لبنح نب دمحأ

 (نيسحلا) ىلإ (نسحلا) نم *18(  قترو , (0404 ست) نيرثألا يف هيبأ مسا فحصتو

 ةيمست اهو 20 57/80١ / 1١5١٠١( « تاقثلا هو ء ( 38 / ؛7/؟) ؛ ليدعتلاو حرجلا »+ :رظناو

 ؛ حيرجتلاو ليدعتلا »و « ( فيقتل يراخبلا لاجر »و 1١17/74/١ ( ٠ ) « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم

 /0 « ظافحلا ةركذت ١و : )25/540/1١( « لامكلا بيذهت » و + (؟07/؟) « نادلبلا مجعم هو « ( "/ ١/000

 ٠ )187/١/ ىنتقملا »و (١/57/157؟ ) «ءالبنلا مالعأ ريس »و )5١/191/١( « فشاكلا هو ع (هها"/ ه1

 م:



 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 بيذهتلا بيرقت »و « )7١/951/١( « بيذهتلا بيذهت»و ١1١45/984/١( «٠ ) :« نيثدحملا تاقبط »و + 4

 . ( ؟"١5/88/1) « دشرألا دصقملا »و « (؟ه/الم/١1) «

 هه. هه

 (؟١68) يبالودلا يلع وبأ 5

 (شا١/را5٠ :بط)

 ( شا/ر ؛قت) ( ش /١ "هت ) ء(ش ١/ر١ : خت) ء ( ش١/ر 8 ست )
 « يرصلا مث « يزارلا « يبالودلا ٠ يراصنألا « ديعس نب دامح نب دمحأ . ىلع وبأ

 .ةقث « هنم رهشأ هدلوو « يبالودلا رشب يبأ دلاو .

 !ا/الؤ الو 55١٠و ١٠١1١ 41"و ”مطلاو م"مالكو 5500و 758١ ست) ةنييع نب نايفس : ننع يور

 2 (1١5و هه5و هادو 440 قت)و ء(114ه و امذا1و مك4و ه45 هتزو 2 (؟118/6 ّت)و 2 (؟هالخ١و

 70/؟9) « ريغصلا مجعملا ٠ مساقلا نب ديلولاو . يطساولا نابأ نب نارمعو . يفعجلا يلع نب نيسحو

 . سيردإ نب ركب يبأو هال

 نب نيسحلا ئب يلعو + (//5) « ءايلوألا ةيلح ٠ متاح يبأ نب نمحرلا دبع: هنع ىور

 يزارلا متاح وبأو (/81/50/1) « ريغصلا مجعملا ٠ يبالودلا دمحأ نب دمحم رشب وبأ هنباو . دينجلا

 ضيرعلا دوسألاب هتزيمو « هذيمالتو هخويش مجعم نم ؛ باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 ْ . « ليدعتلاو حرجلا » يف هتمجرت نم وهف
 . !! هنع تكسو « متاح يبأ نب نمحرلا دبع هركذ : تلاو ليدعتلا

 «ةقث ): (؟1"/091//") « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش خيشلا لاقو

 . (51/0) « يربطلا ريسفت لاجر ١ و « (45/44/؟ ) « ليدعتلاو حرجلا ٠» : رظناو

 هوعمم

 (6/54107) يدنكلا سابعلا وبأ ١7

 (يئاسنلا)

 مآ



 (شا/ر' :بط)

 (شا/١1:هت).(ع(شا١ /را ست)

 .قودص : ةرشاعلا نم ٠ يصمحلا . يدنكلا بوقعي نب ديعس نب دمحأ . سابعلا وبأ

 نازيم» قوزرم نب رباجو 0٠٠١١6 ١ : هت)و . (0847 ست) ديلولا نب ةيقب : نع ىور

 دمحمو )508/508/٠١( «ريبكلا مجعملا» رانيد نب ريثك نب ديعس نب نامثعو « (١1/١55١؟/؟) «لادتعالا

 . (0845/187/4) «طسوألا مجعملا ٠ رعاشلا وراسم نبا

 نب يلعو )1١81/144/1( « نييماشلا دنسم ٠ لبنح نب دمحأ نب هللا دبع : هنع ىور

 . (7849/1617/6 ) «طسوألا مجعملا ١ يزارلا ديعس

 . « هب سأب ال ٠ : يئاسنلا لاق : حيرجتلاو ايدعتلا

 . اليدعت الو احرج هيف ركذي ملو « متاح يبأ نب نمحرلا دبع هنع تكسو

 . « تاقثلا ٠ يف نابح نبا هركذو

 ) « لامكلا بيذهت در 2 )11١190/47/8( « تاقثلا ١» و « (57/ه/؟) «ليدعتلاو حرجلا ٠ :رظناو

 )١ « بيذهتلا بيرقت هو 2« ٠ )01/18/١( بيذهتلا بيذهت» و ء )99/194/1١( « فشاكلا »و « 1/9/1

 . ٠ )57/5١( يربطلا ريسفت لاجر هو « /80/4١(

 هممعمم

 (1/87) ناطقلا رفعج وبأ

 ( ةجام نباو ء كلام دنسم يف يئاسنلاو ء دواد وبأو . ناخيشلا)

 (شا“/رك: بط)

 (شا/١:خت)ء(شدهرلرد : ست)

 ةنس دعب هدلوم . يطساولا « ناطقلا نابح نب دسأ نب نانس نب دمحأ . رفعج وبأ

 - ؛؟ نيتئامو نيسمخو نامث ةئس : ليقو  نيتئامو نيسمخو تس ةنس يفوتو « ةئامو نيعبس

 . ظفاح ٠ ةقث « ةرشع ةيداحلا نم  نيتئامو نيسمخو عست ةنس ليقو

 هذ



 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 يبأ مزاخ نب دمحمو  (4١٠؟50 ست) ينامحلا نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع : نع ىور

 نب ىسومو (/86 ست) يشرقلا ليعامسإ نب لمؤمو « (ق « م)و « ١/:6( خت) ريرضلا ةيواعم

 2 (8474 ست) نوراه نب ديزيو ١ (78* ست) حارجلا نب عيكوو (51447 ست) يلبجلا ليعامسإ

 نب ثراحلا روصنم يبأو « )15١60/11/8( ؛ تاقثلا » يطبحلا بيبش نب دمحأو (ق ءد٠ خ)و

 /7) « ليدعتلاو حرجلا ينهجلا رمع نب صفحو ٠ رة حرامو « ليدعتلاو حرجلا ١ يطساولا روصنم

 » رماع نب ديعسو «٠ ا رسلاب )« لامكلا بيذهت » يميمتلا ةدعسم نب دامحو 262 #4

 مالس نب ملسو ٠ (111؟8/80/م) « تاقثلا ١ ةنييع نب نايفسو « 1018/18٠0/0( ) « ليدعتلاو حرجلا

 )١١/ « لامكلا بيذهت » يناليغلا هللا ديبع نب ناميلسو )1474/875/١١( « لامكلا بيذهت » يطساولا

 ١ يعفاشلا سيردإ نب دمحمو « (477/514/11) « لامكلا بيذهت » مصاع نب يلعو 2( عم

 نب دمحمو (010/505/118/؟10) ؛ لامكلا بيذهت » يسفانطلا ديبع نب دمحمو )١١1١78/9/8( « تاقثلا

 /ه7107/؟) « لامكلا بيذهت » يلذهلا ىسوم نب دمحمو « (44/؟8/١) « ليدعتلاو حرجلا » يمورلا رمع

 ليدعتلاو حرجلا » هيف ملكتو هنع ةياورلا كرت هنكلو  (روبنز) بقللا يملسلا ىلعي نب دمحمو 0١(

 هللا دبع نب ىسومو (18/0/) « ليدعتلاو حرجلا ٠ يضاقلا دواد نب ىسسومو ع (0/1/8) ٠

 (0/799/401/84) «لامكلا بيذهت» نيعم نب ىيحيو (07104/97/59) «لامكلا بيذهت» يعازخلا

 « ليدعتلاو رجلا : رشب نب رمعيو « (5١٠7/م”19//م)لامكلا بيذهت» يرهزلا دمحم نب بوقعيو

 . (5984/515/0) هلامكلا بيذهت» يسلايطلا ديلولا يبأو م أ هو

 ىيحي نب دمحأو 2 (ها/ل/؟ه/١) « نابح نبا حيحص » لدعملا ورمع نب دمحأ : هشع ىور

 )١4 « نابح نبا حيحص ٠ يلينلا هللا دبع نب شيبحو ء ("818/1107/4) « نابح نبا حيحص » ريهز نبأ

 /؟) « يليعامسإلا خويش مجعم ١» سادرم نب نسحلا نب دمحم نب نمحرلا دبع ركب وبأو « 7

 نب هللا دبع نب يلعو : (507/114/15) « نابح نبا حيحص » يباطخلا رمع نب ريبكلا دبعو . (/0

 (57037/ 114/15) « نابح نبا حيحص » ينادمهلا دمحم نب رمعو ٠ )147/١ه/1475( ٠ كردتسملا ١ رشبم

 200 /400/1 (« رازبلا دئسم » رازبلا ركب وبأو 2 1 ليكم « طسوألا مجعملا 1 دمحأ نب نامعنلاو

 اذن



 , ًادوجم « ٍدنسم بحاص . ةجح : ًانقتم , ًاظفاح « اتبث , اقودص « ةقث ناك هنأو « (رادنب)

 . هنامز لهأ مامإو

 حرجلا هو ء (100 / 518٠ يرجآلا تالاؤس هو , ( ه١/44/181) « ءامسألاو ىنكلا » :رظناو

 ءامسأ ركذ ١» و ع( 7١7/١ ) « طساو خيرات هو « (11118/ 78/8) ٠ تاقثلا ١ و « (50/ ه٠/؟ ) « ليدعتلاو

 )١/ : لامكلا بيذهت ١ و ١ (0/ 7/1) : حيرجتلاو ليدعتلا ه و ؛« ( 15/ 17/19 71/ 54/1) ؛ نيعباتلا

 هو © ( ه54/؟ ) « مهتايفوو ءاملعلا دلوم هو ء ( )11١5/148/1 « ىنكلا درس يف ىنتقملا هو «(؛ه/ 73

 )١ ؛« يراخبلا لاجرد و )17/01/1١( «٠ « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو « ( ٠ ) 11/54/1١ ملسم لاجر

 /0؟١1/؟) « ظافحلا ةركذت ١ و )75/194/1١( «فشاكلادو )1٠١61/94/1١(2 :نيثدحملا تاقبط» و ء /*/1١(

 )١/ « بيذهتلا بيذهت» و :(74/11) « ةياهنلاو ةيادبلا » و ء (85/744/1) «ءالبنلا مالعأ ريسد و ء (ه

 «بيذهتلا بيرقت هو ع« )0٠١1/111/1( «يفلسلا تالاؤسدو ؛ )517/5/١( «نيثدحملا ءامسأ هبتشمد و ٠

 )54/٠١( «يربطلا ريسفت لاجر »و )١41/1( « ءاعدلا ١ و ؛« (017/91/1) « ظافحلا تاقبط»و « (44/80/1)

 هده هوه ه

 )1١6:319( قارولا يلعلدلا وبأ 4

 (ش ١/ر4 : ست) :بط

 هثيدح يف « ةرشع ةيداحلا نم . يطساولا « قارولا ٠ ليهس نب دمحأ « يلعلدلا وبأ

 . نابح نبا هقثوو ريكانما ضعب

 ناميلس نب ةلصو 2 (919لو 508١5و 184889 1١١١95 ست) ىسيع نب ةرق : نع ىور

 . (081/188/1) « نازيملا ناسل ١» نورأه نب ديزيو 2« (8١١١١1/ه١1/م) «تاقثلا»

 هللا دبع نب شيبحو 2 )111/١( «طساو خيرات » يطساولا لهس نب ملسأ : هنع ىور

 (180/515/9) « باقلألا يف بابلألا ةهزن » ةمالس نب هللا دبعو 2« (١1١؟8١٠/ه1/8) « تاقثلا» يلشهنلا

 . (080/180/1) « نازيملا ناسل ١ يزاغلا نيسحلا وبأو

 . « تاقثلا يف نابح نبا هركذ : دلاو ليدعتلا

 . « ريكانملا ضعب هثيدح يف ٠ : مكاحلا دمحأ وبأ لاق
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 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 )١ « لادتعالا نازيم »و 2 (01747/95/9) « ىنتقملا ١و 2 ( 1١1٠١8 /51/8) « تاقثلا ١ :رظناو

 هو « (419/4هرثالو ههال/١/88١) « نازيملا ناسل ١» و )51/١/ /١9"( « ءافعضلا يف ينغملا »و « /5١5/110(

 . )58/1١( « يربطلا ريسفت لاجر » و « (87/7) « ريدقلا ضيف د و « )/18٠/5309( « بابلألا ةهزن

 ٠" يلشهنلا رفعج وبأ )15950(

 ) دواد وبأو . يراخبلا ١ يئاسنلاو (

 (شاد/ر168: بطر

 شار/زا هتو .ءش4١ /راا : سق)ر (

 جيرس يبأ مساو 2 حيرش يبأ نبا : ليقو  جيرس يبأ نب دمحأ . رفعج وبأ

 )الصباح(  يزارلا ٠ يلشهنلا ٠ ئرقملا ٠ نيعبرأ ةنس دعب يفوت « نييدادغبلا يف ُدَعُي

 بئارغ هل ظفاح « ةقث « ةرشاعلا نم « يراخبلا دعب تام : ليقو. نيتئامو .

 ست) يدع نب أيركزو . (185405 ست) يبيصنلا ورمع نب دامح : نع ىور 1795١0(

 ست) مصاع نب هللا دبعو « ( خ) و ( 8178 ست) راوس نب ةبابشو 11474( ١ ىسوم نب هللا ديبعو

 ست) [ نيكد نب لضفلا] ميعن يبأو ء (خ) ء ( 781497 ست) يسبعلا  561١ء(19م154و 7189و

 ست) ةسبنع نب لضفلاو  7560١0رضنلا يبأو « 78141 ست) [ عسيلا نبا] ةدعسمو , 8147و

 سق) [مساقلا نب مشاه] 7818 85901١و 08140 ١ ست) رشب يبأ [يزارلا ناميلا نبا] مثيهلاو

 ١ (د)و . (15455 ست) يريبزلا دمحأ يبأو . (54:05 ست) نوراه نب ديزيو ء ٠ يبأو

 هت) يعازخلا ةملس يبأو 2 م١1 ست) [يرفحلا] دواد يبأو (810/4 ست) سابعلا بويأ 151(

 يزارلا سابعلا نب نيسحلا :_هنع ىور ١ ريبكلا مجعملا : )504/11/١181١( نب هللاديبعو

 يضاقلا يرمعلا دمحم ٠ ريبكلا مجعملا « )8948/1١1/ » )151٠١ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب وبأو ٠»

 ريبكلا مجعملا » يناهبصألا بيعش نب دمحمو « (؟١/41١078/1) « ةميزخ نب حيحص « )١/998/11؟151(

 ّةقث : هنوك نيب . هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا ,
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 يربطلا خويش مجعم فلألا باب

 . هيف ةماقتسا ىلع « برغي « ًاقودص « ًاتبث

 جرخأ يراخبلا نأ ء (15/719/1) « حيرجتلاو ليدعتلا » يف يجابلا ركذ دقو : تلق

 . ةماسأ ىبأ نع « هنع

 هركذي ملو « لب « دارملا عضوملا ىلإ « لامكلا بيذهت نم هتمجرت يف يزملا رشي ملو

 . اضيأ هخويش مجعم يف

 ماا حيحصلا يف يراخبلا مهنع ىور نم ١ يف يدع نب دمحأ وبأ هركذ دقو

 رصن وبأو « 0/1 ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست ) « يف هللا ديعوبأ مكاحلاو

 )١4/88/١( « يراخبلا حيحص لاجر » يف يذابالكلا

 مهنع ىور نم ١و )١١1١1414/98/8( « تاقثلا »و « ( /ه/ه5/؟) « ليدعتلاو حرجلا ٠ :ريظناو

 لاجر هو ء )1١9/94/1( « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو 2 (11/81/1) « ميحصلا يف يراخبلا

 »و © (15/9؟١/0) ؛ حيرجتلاو ليدعتلا »و « (104/4) « الوكام نبا لامكإ» و ء(14/ه/1) « يراخبلا

 دو ع (154/هه؟/1١1) « ءالبنلا مالعأ ريس ١و 2 )47/1١55/١( « فشاكلا »و (ه١1/#هده/١) : لامكلا بيذهت

 )1/4/1١/( «بيذهتلا بيذهت» و 2« )00/17/1١( « بيذهتلا بيذهت »و « )1١7/44/1( « نيثدحملا تاقبط

 . )57/1١( « يربطلا ريسفت لاجر »و « )20/80/1١( :بيذهتلا بيرقت» و ؛

 (؟1704) لشحب هللا ديبعوبأ ١"

 ( ملسم )

 ( ش 4 / را": بط )

 (ش ١/ر١٠ خت) ء ( ش١/ر4قت) ء ( ش1/ ١# هت ) ء ( شا*/را18 ست )

 مهالوم « يشرقلا ٠ يبهولا « ملسم نب بهو نب نمحرلا دبع نب دمحأ . هللا ديبع وبأ

 نم « نيتئامو نيتسو عبرأ ةنس يفوت  رفعج نزو ىلع « ةلمهملاب  (لّشَحَب) هبقلو « يرصلا

 . ةرخأب ريغت «١ قودص « ةرشع ةيداحلا

 وا1484و كك١1و 5845و "4548و "و ؟/ه4 ست) بهو نب هللا دبع همع : نع ىور

 مى



 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 مراتءالو !ا695و ؟؟401و 54: هدو )!"4و ١110و 14109/او 1165و 5١٠1و ١٠"هو ةككحو ملكا
 4١4١و 41١1"و ةحالو ةدكو مهخو 5145و ؟"4و ”5الو 1" هت )و 2( "5044و "١4ملالو "١"؟.ءو“ا »او

 و 58ة5و 5142و 5149و ؟١ه١و 15١7و ؟1١؟8و ؟14١1و ؟١١0؟و ؟١ف.غو 1١5"و 191"و 1876و ١ال4١و

 اما خت)و ( 544و "54و “و 54 قت)و + (؟901و ١191و 11و 7748و !74و 1518و ؟4"الو 47

 ست) بهو نب هللادبع نب ورمعو « (م )و ء (540و 7714و 77ا/و 5//141و ؟50لو 14الو ١٠الو ةكو كو

 يطايمدلا يفدصلا جرفلا نب دمحمو ؛ (1154 هت ) يبلغتلا دعسأ نب دمحم ديعس يبأو ء عملك

 2( 91131١" ”؟: 1١و ملال و ؟91لكو 19173٠١ ستر

 « (8570/580/4) « كردتسملا ٠» نارهم نب ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ : هنع ىور

 ننس » يزارلا سيردإ نب دمحم نب نمحرلا دبعو « (1904/158/1) « جرختسملا » لالب نب ناميلسو

 ركب وبأو 2« (417؟70/4/١) «طسوألا مجعلا » يزارلا ديعس نب يلعو « (077/075/1) « يقهيبلا

 وبأو ء(م١/4 « راثآلا يناعم حرش ه يواحطلا رفعج وبأو )45/1١/( ٠ « ينطقرادلا نئس ٠ يروباسينلا

 . )1١77/591/1( « ةناوع يبأ دنسم » ينييارفسالا ةناوع

 , ةقث : هنوك نيب ١ هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 دعب ىلتبا هنأو , دعب طلخ مث « ةميقتسلما ءايشألاب ثدحيو « ًاميقتسم هرمأ نأاكو « ًاقودص

 دقف هحيحص يف هنع عيرخ يراخبلا نإ لاق نمو « نيتئامو نيسمخلا دعب ؛ رصم نم ملسم جورخ

 اهدبك ذالفأ هل تجرخأ ضرألا نأك ؛ هل لصأ ال امب « همع نع يتأي لعج مث « طلغو مهو

 امم هعوجر نإو « طيلختلا نع عجر هنأ مث . ةجح هثيدحب موقت ال هنأو . ءيشب سيل هنأو

 . كلذ لبق ناك يتلا ةلزنملا هب غلبي الو « هلاح ُنَسَحُي

 يذلا هخيش راص ثيحب ؛ ( 78619 ست) مقر رثألا يف عقو ًافيحصت لعلو : تلق

 راص ( بهو نب هللا دبع همع) وهو ؛ « خيراتلا ١ و « « بيذهتلا » و ٠ « ريسفتلا ٠ يف هنع رثكأ

 . ملعأ هللاو ١ ( بهو نب هللا دبع نب ورمع)

 يف لماكلا ١ و « ( 41/1454/١ ) « نيحورجملا ١ و « ( 1/05/6 ) ٠ ليدعتلاو حرجلا  :رظناو

 مهوء(1/9ه/لز« ملسم لاجر هو « ( )١4/15/9 « نيعباتلا ءامسأ ركذ »و « ( )7١1/184/١ « ءافعضلا

 م8ا/



 ( )55/198/١ « فشاكلا ١ و « (1//78/8410) « لامكلا بيذهت هو ع ("ه/ )١/ 74٠ ؛ حيرجتلاو ليدعتلا »و

 ) « لادتعالا نازيم»و )41/45/١" ( «٠ « ءافعضلا يف ىنغملا »و « ( )464/880/1١” « ىنكلا درس يف ىنتقملا هو

 و « ( 5/0/١ ) « نيطلتخملا ١ و (ه 8١ 8/ه0/ / )و 2(" ١0/1ا/؟/0) « نازيملا ناس دو ء (؛ 3/؟ه/١

 ١/ ) « بيذهتلا بيرقت ١ و 2« ( 5١/7178/90/8)و ء ( ال: ؛/١/ه/7١)و 2« 4/١41ا/١) « بيذهتلا بيذهت»

 « تارينلا بكاوكلا»و )57/1١ ( ١ « طالتخالاب ىمر نم» و « ( )08/1١17/١ « بابلألا ةهزن هو ء(4

 . (91/5؟ ٠) يربطلا ريسفت لاجر هو ء ( 1/1

 (18804) يقرزلا بويأ وبأ 1

 (ش 4/رك:بط)

 (شا/را: قت) ء(شا١/ ١ : هت) ء(ش ١/ر١: خت) « (ش"؟/را" : سق)

 نب عفار نب مكحلا نب ىلع نب ىسيع نب ىلع نب دمصلا دبع نب دمحأ . بويأ وبأ

 « ةرشاعلا نم «  نانثا امه :ليقو ٠ يناورهنلا : ليقو - يندملا « يقرزلا مث يراصنألا نانس

 . تاقثلا نع ىور اذإ هثيدحب ربتعي « هب سأب ال روهشم « ةقث

 2( "؟11/الو ؟مه15و 18864 ست) ةماسأ يبأو 19١(2 قت) [ةنييع نبأ] نايفس : نع ىور

 ١ (074/؟ خت) ةيفوكلا ناسح تنب ورمع مأو ١18875( ست) يدقعلا رماع يبأو 2, مالك ١اهت)و

 « يراصنالا سيق نب ليعامسإو . (1710/0/1/1) ؛ يقهيبلا نئس و قرزألا فسوي نب قاحسإو

 , ىثراحلا ريمن نب هللا دبعو . يبيصنلا ورمع نب دامحو . ضايع نب سنأ ةرمض يبأو

 (737/514/1) «نازيملا ناسل» يرصملا دايز نب ميهاربإ نبا دمحمو . يراصنالا دمحم نب ةمصعو

 . ("51/) « نادلبلا مجعم د يجنرورخلا ثراحلا نب ثراولا دبع نب دمحم رفعج يبأو

 نب دمحمو , يرمعلا ىلع نب نسحلاو . يروزبلا فوع ىبأ نب دمحأ : هنع ىور
 . يوغبلا مساقلا وبأو )191١7/0/8( ٠ « تاقثلا ٠ ىفقثلا قاحسإ

 ضيرعلا دوسألاب هتزيمو « هذيمالتو هخويش مجعم نم 2 باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 م



 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 يسم

 « دادغب خيرات » يف هتمجرت نم وهف

 , ًةقث : هنوك نيب . هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . تاقثلا نع ىور اذإ هثيدحب ربتعي « هب ساب ال « ًاروهشم

 « نازيملا ناسل هاو ع (3017/970/4) « دادغب خيرات »و « (1؟111/70/8) « تاقثلا ١ :رظناو

 . (97//157/8/151) « للعلا » يف ينطقرادلا هركذو « (/؟/؟5) « يربطلا ريسفت لاجر ١ و (55/514/1)

 هدوعهمعم

 )15١( يقربلا ركب وبأ -17

 (ش 5 /را":ست) : بط)

 نيعست ةنس هدلوم ؛ يرصملا ؛ يقربلا نب ميحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحأ . ركب وبأ

 .قودص « ةرشع ةيداحلا نم ؛ نيتئامو نيعبس ةئس « ناضمر ُِق يقوتف « ةباد هتسفرو « ةئامو

 ةملس يبأ نب ورمعو 2 (5998و 16١ ست) ميرم يبأ نب مكحلا نب ديعس : نع ىور

 ديعسو : (/40/17) « ءالبنلا مالعأ ريس » يومألا ىسوم نب ةئسلا دسأو ٠ ( 1504 ست) يسيئتلا

 (م0/40/1) « ءالبنلا مالعأ ريس ١» ماشه نب كلملا دبعو 2 (5751/07/11) « لامكلا بيذهت » روصنم نبأ

 ريسا [ ينهجلا ملاص نب هّللا دبع] حلاص يبأو 2 (71/5974/9) ؛ كردتسملا» يولبلا ديزي نب ديزيو

 (050078/90/6) « كردتسملا ٠ مالس نب مساقلا ديبع يبأو ع (م0/407/1) « ءالبنلا مالعأ

 يواحطلا دمحم نب دمحأوع (هو4/ها/9/١) « ةركذتلا » ينئادملا يلع نب دمحأ : هع ىور

 نب نمحرلا دبعو (4581/574/5) « كردتسملا » رايس نب نادبعو « (16//80/40) « ءالبثلا مالعأ ريس »

 (91/؟1//710) « ةناوع يبأ دنسم ١ ينييارفسألا ةناوع وبأو ٠ )46/11/9( ١ ليدعتلاو حرجلا ٠ متاح يبأ

 ًاقودص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . مهباسناو ةباحصلا ةفرعم يف باتك هلو« رثألا ةمئأ نم ٠ ًانقتم « ًاظفاح

 لاقف هقيرط نم ءاج ثيدح نع (45/47) « ثيثحلا فشكلا » يف يمجعلا نبأ طبس ملكتو

 سايلإب يبنلا عامتجا يف (ةوبنلا لئالد لوأ) يف مكاحلل ٠ كردتسلا صيخلت » يف يبهذلا هركذ

 ةلبطا
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 يربطلا خويش مجعم فلألا باب

 زوجأ الو ء بسحأ تنكامو « هعضو نم هللا مبق ء!! عوضوم لب » : يبهذلا لاق

 ا . هدانسإ ركذ مث , اذه ححصي نأ مكاحلاب غلبي لهجلا نأ

 . « يولبلا ديزي انث ىقربلا هللا دبع نب دمحأ ثدح و هيفو

 ىهتنا . « نادبع رايس نبا ينعي رايس نبا امأو - هارتفا ينعي اذه امأف : لاق

 . يبهذلا مالك

 (4791/310/4/9) ٠ كردتسللا » يف مكاحلا هجرخأ ام وه هيلإ راشملا ثيدحلاو : تلق

 . دومحم نب هللا دبع انثدح اراخبب يئادعملا ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ انثدح » : لاق ثيح

 يولبلا ديزي نب ديزي انثدح . يقربلا هللا دبع نب دمحأ انثدح . رايس نب نادبع انثدح

 لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع . لوحكم نع يعازوألا نع , يرازفلا قاحسإ وبأ انثدح

 نم ينلعجا مهللا » : لوقي يداولا يف لجر اذإف الزنم انلزنف رفس يف هيلو هللا لوسر عم انك

 رثكأ هلوط لجر اذإف ؛ يداولا ىلع تفرشأف : لاق « اهل باثلا ةروفغملا ةموحرملا دمحم ةمأ

 ع هللا لوسر مداخ كلام نب سنأ : تلق : لاق ؟ تنأ نم : يل لاقف ! عارذ ةئام ثالث نم

 كوخأ : هل لقو مالسلا ينم هئرقاو هتإف : لاق . كمالك عمسي اذ وه : تلق ؟ وه نيأ : لاق

 , هيلع ملسو هقناعف  هيقل ىتح ءاجف . هتربخأف لَو يبنلا تيتأف . مالسلا كئرقي سايلإ

 يرطف موي اذهو . اموي ةنس لك يف لكآ امنإ ينإ ! هللا لوسر اي : هل لاقف , ناثدحتي ادعق مث

 ينامعطأو الكأف . سفركو توحو زبخ اهيلع ءامسلا نم ةدئام امهيلع تلزنف . تنأو انأ لكآف

 حيحص ثيدح اذه . ءامسلا وحن باحسلا ىلع رم هتيأر مث هتعدو مث . رصعلا انيلصو

 ش . ىهتنا « هاجرخي ملو دانسإلا

 نب نادبع) : وأ ٠ (يلصوملا يولبلا ديزي نب ديزي ) وه هيف مهتملا نأ رهاظلاو : تلق

 (10/5/94/4 ) « نازيملا ناسل ١ و «١ (845/987؟ ) « ثيثحلا فشكلا » يف وه امك , امهالك : وأ « (رايس

 ١ هتيارر لعجف ؛ « يربطلا ريسفتل ١ هقيقحت يف هللا همحر  ركاش خيشلا مهو دقو
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 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ) نع رثكأ دق يربطلا نأ نيبت . اهقيقحتو اهربس دعبو « ةياورلا سفن ( دمحم) هيخأ ةياورو

 اذه دمحأ نع يربطلا جرخي ملو ؛ هف :ست) مقر رثألا دنع هتمجرت يف كلذ انيب امك « ( دمحم

 0 يف ٠ ( ةياور نينامثو اعبرأ ) هيخأ نع جرخأ امنيب «( ( نيخيش ) نع « ( تاياور ثالث الا

 هنم دوقفملا ءزجلا» يف (ةياور نيرشع ) و « «راثآلا بيذهت » يف ( ةياور نيثالث )و « « ريسفتلا

 نع ( ةدحاو ةياور ) اهيلإ فاضي ؛ (نيخيشلا ) سفن نع « « خيراتلا » يف ( تاياور عبرأ) وك

 . ملعأ ىلاعت هللاو « راثآلا بيذهت ١ يف رامع نب ماشه وه 2 ثلاث خيش

 . اذه يباتك نم اهعضوم يف ةيفاو ةمجرت ( دمحم ) هيخألو

 مالعأ ريس ١و ع ( 844 /١07/؟) « ظافحلا ةركذت ١ و « (41/61/1) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 و ( 44و 084/؟) « مهتايفوو ءاملعلا دلوم ه و « ( ؛4/4ا/) « ثيثحلا فشكلا دو « ( 7/40 )١/ « ءالبنلا

 « ( 559/505/1) « ظافحلا تاقبط »و « ( 784/1) « نادلبلا مجعم »و « ( ١50/١ ) « فلتخملاو فلتؤملا »

 . ("0) « يربطلا لاجر سراهف هو 2 ( 57/11) « يربطلا ريسفت لاجر هو

 ةوممقمم

 ١١ ةعيشلا ءاهقف دحأ , يقربلا . دمحم نب هللا دبع نب دمحأ زييمت ,

 ناهبصأ مث مق نطوتسا « ةئاملا هتافنصم ودعت « رعشلاو ةغللا ةاور دحأو « ةريسلا يف َبّدكو ىور

 . ( 7390و 8785/١١ « نادلبلا مجعم ١ : رظناو

 هدم

 (04) يبضلا هللا دبع وبأ 4

 (؟1لالا"/؟4/١01) طقف «ريبكلا خيراتلا » يفف ؛ يراخبلا ىوس . ةعامجلا)

 (شم/ر"'٠ : بط)

 (شا١/راقت) . (ش4؛/ر4 هت ) ء(ش ١ /ر١ خت) . (ش ه /را" ست )

 ةنس ناضمر يف يفوت ٠ يرصبلا . يبضلا , ىسوم نب ةدبع نب دمحأ . هللا دبع وبأ

 . بصنلاب يمر « ةقث « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو سمخ

 ست) ةئييع نب نايفسو « (ق . س « ت . م)و (4؟ ست) ديز نب دامح : نع ىور
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 2 (8ه9 ستر يدرواردلا دمحم نب زيزعلا ديعو .(ا/ خت) نايح نب ناميلسو (س .٠ تاء م)و

 و « (6088هت) يموزخملا نمحرلا دبع نب ةريغملاو ,. (181 هت) رانيد نب دمحمو ء (ق « تءم)و

 و 55881و 00١1و ١١ه14و ه500 ست) هللا دبع نب حاضولا ةناوع يبأو ء(قءد)و « (الا قت)

 نالجع نب دوادو )١١170/075/0( « لامكلا بيذهت ١ يدبعلا نوميم نب برحو 1١8١6( هت)رو 14

 . )7١71١/418/4( « لامكلا بيذهت ١ يودعلا دينهلا نب ريهزو )١1775/411/8( ٠ « لامكلا بيذهت د

 يبأ نب رمع نب دمحأو 0 يقهيبلا ننس د ةملس نب دمحأ : هنع ىور

 /؟) «طسوألا مجعملا ٠ يرتستلاريهز نب ىيحي نب دمحأو )1١78/707/1( ٠ « يناثملاو داحآلا» مصاع

 « (071/184/؟) « نابح نبا ميحص ه زازقلا باهولا دبع نب دمحم نب ركب ورمع وبأو, 15

 « كردتسملا» [يدادغبلا] دمحم نب حلاصو « (404/190/1) «ريغصلا مجعملا » يضاقلا ىسوم نب لهسو

 دئسم ١ ثراحلا نب دمحمو )1١144/470/0( ٠ « يقهيبلا نئس ٠ لكوتملا نب ريمعو ء(04/169/)

 يلصوملا ىلعي وبأو : (*هه5/؟4/4) « ريبكلا مجعملا ١ نوراه نب ىسومو © (1141/707/1) « ينايورلا

 . ( ٠ )7١/87/١ ىلعي يبأ مجعم »

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . بصنلاب ىمر « هب سأب ال « ًاقودص . ةجح

 . ؛ هيف سانلا ملكت ١ : شارخ نبا لاقو

 (ةجح لجرلاف ؛ هلوق يف شارخ نبا قدصي ملو): هلوق هيلع ادار ًاقلعم يبهذلا لاقو

 لاجر »و « ( 7/١4 /؟) «نيعباتلا ءامسأ ركذ» و « (؟550/88/؟) « ريغصلا خيراتلا ٠ :_رظناو

 (؟1/ 00/١ ) « هيف َمُلُكَت نم هو ع ( "ال04 / 550/١ ) « ىنكلا درس يف ىنتقملا »و ع( )4/580/١ « ملسم

 هدوم م مم

 (78) يدوألا ميكح نب هللا دبع وبأ

 (هجام نباو « ىئاسنلاو 3 ملسمو 2 يراخبلا)
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 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (ش١؟/رم: بطر

 (شا/را قت)و .(شا١/ر"ختر)و «(ش "؟/ره سق)

 يخأ نبا ع يتوكلا «٠ يدوألا 2 نايبذ نب ميكح نب نامثع نب دمحأ « هللا دبع وبأ

 نم « نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس « مرحملا نم ءاروشاع موي يفوت « يدوألا ميكح نب يلع

 1 . ةقث « ةرشع ةيداحلا

 قت)و 2 (14844و ١٠٠؛والم7و:8ست) يعخنلا كيرش نب نمحرلا دبع : نبع ىور

 .(س)و 2 (15؟١8 ست) ىسوم نب هللا ديبعو ء(300/99 جت)و +(

 نب نمحرلا دبعو (4476/101719//ه0) « ةمظعلا » نسحلا نب دمحم نب ميهاربإ : هنع ىور

 . (507786/9078/9 ) ؛ جرختسملا ١ نسحلا

 ًاقودص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 4) « دادغب خيرات ١ و 2 (11177/47/8) « تاقثلا ١ و « )٠١١/57/7( « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 ١ ١/ فشاكلا ١ و « )85١/504/١( « لامكلا بيذهت ١ و « (1/81/1) « حيرجتلاو ليدعتلا ١ و /٠١0/147(

 مو ( 0 نيثدحملا تاقبط » و ١ ( 7017/ 571/1) « ىنكلا درس يف ىنئتقملا »و ء (64

 مهجرخأ نم ةيمست ١ و « )80/١//11( « ملسم لاجر هو ء 801٠ حيحصلا يف يراخبلا مهنع ىور نم

 « )٠١4/07/١( « بيذهتلا بيذهت ١و ١١/40/١( ) « يراخبلا لاجر ه و « )٠١1/78/1١( « ملسمو يراخبلا

 . (/4/17) « يربطلا ريسفت لاجر »و ء )١57/1١( « ءاعدلا ١ و « )4/81/١/( « بيذهتلا بيرقت »و

 (94005 ) يلفونلا ءازوجلا وبأ 15

 ( يئاسنلاو . يذمرتلاو . ملسم)

 (ش 4/ر١٠ : بط)

 (ش ١/ر١ : خت)و (ش١/ر١ قت)و ١ (شا/ر" هت)و ء (شا/را ست)

 « يلفونلا نانس نب هللا دبع نب رونلا دبع نامثع يبأ نب نامثع نب دمحأ « نامثع وبأ
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 يربطلا خويش مجعم



 يربطلا خ ويش مجعم فلألا باب
 ب بم

 ةقث ء ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبرأو تس ةنس يفوت 3 يرصبلا « ب (ءازوجلا وبأ) هبقل

 سمسم جو

 دلخم نب كاحضلا مصاع يبأو (س « م)و . (14١!؟ هت) يسلايطلا دواد يبأ : نع ىور

 ريرج نب بهوو (/5» هت) ثراولا دبع نب دمصلا دبعو ء (ت ءم)و « (1680 قت)و ء(١٠؟4 هت)

 . 01/١( خت)و 2 (15مو 1197و 1١18 لهت)و ع (0574و 9004 ست)

 00 يقهيبلا نئس» دمحم نب هللا دبع : هنع ىور

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحاورت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . هب سأب ال ؛ ًاكسان ٠ يضر وأ « ًاضر

 لاق ثيح هبقل يف فيحصت « راثآلا بيذهت » نم ( 91 : هت ) مقر رثألا يف عقوو

 . « ءازوجلا وبأ ١» لدب « ءازوجلا نبا»

 ءامسأ ركذ هو 2 )15/54/1١( « ملسم لاجر ه و « (5/8١٠/؟) « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 و ؛ (1؟8/09/1) « ملسم مهنع ميرخأ نمم - ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست ١ و « ( 5/15/؟) « نيعباتلا

 ء(5م/ «)٠١/١ فشاكلا»و « )81/505/١( « لامكلا بيذهت ١ و « (580/؟ ) « نيثدحملا تافيحصت »

 )١/ 8١/ «بيذهتلا بيرقت» و )٠١5/0/١( ١2 «بيذهتلا بيذهت» و )1١١١8/1١57/1١( «ىنكلا درس يف ىنتقملا»و

 . (/ه/) « يربطلا ريسفت لاجر» و « (؟10/4/558/؟) « باقلألا يف بابلألا ةهزن وه و ٠

 هقوموقوم

 (141/84:) رمع نب دمحأ

 عش ١/را : سف : بط)

 فرعأ ملو « هفرعأ مل . ةرشع ةيداحلا وأ . ةرشاعلا نم « يرصبلا رمع نب دمحأ

 « ريسفتلا » يف امهل فقأ ملو « يلبق ركاش خيشلا امهلفغأ دقو « ةمجرت امهل دجأ ملو هخيش

 دقو « رازبلا يرصبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ : هنأ ينظ بلغأو « رثألا اذه ريغ ىلع

 . (58) مقرب ةيلاتلا ةمجرتلا « خويشلا مجعم» يف هانمجرت

 . 1804٠( : ست) قيرز نب حلاص يبأ : نع كور

 . (؟مالولا ست) يربطلا ريرج نب دمحم رفعج يبأ : هنع ىور
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 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 )9848٠0( رازبلا ركب وبأ 8

 (شوة/را١:بط)

 (شا/را:هترو ميش "؟/ر'”":خت)و.(شال/ر6: ست)

 ةلمرلاب يفوت « رازبلا « يرصبلا ٠ يكتعلا : قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ . ركب وبأ

 يئاسنلا ُهَحَّرِح ٠ فنصم . ظفاح . ةقث « ةرشع ةيناثلا نم , نيتئامو نيعستو نيتنثا ةنس

 .!! رسفم ريغ احرج

 مما هم ست) يندعلا رمع نب صفحو .؛ 259078 ست)ربحملا نب لدب : نع ىور

 نب ضيفلاو + (5717411ست) يبالكلا مصاع نب ورمعو « 1848١( ست) ثراولا دبع نب دمصلا دبعو

 ديهشلا ديعس نب دمحمو 2 (؟5088 ست) سنأ نب شيرقو « 917/١( متت)و (15100 ست) لضفلا

 يمرضحلا قاحسإ نب بوقعيو ؛ 28١( هت) ينامركلا يضاقلا ركب يبأ نب ىيحيو ع (1971 ست)

 دشار نب ىلع نب نسحلاو ٠ فيس نب ليعامسإو . يرهوجلا ديعس نب ميهاربإو ١ (هال8/؟ خت)

 نب لضفلا نب نمحرلا دبعو ١ (3175/507/5) « ظافحلا ةركذت ١» دامح نب ىلعألا دبعو « يطساولا

 ٠ يداحلا ىسوم نب رمعو « (5076/507/6) « ظافحلا ةركذت » يحمجلا ةيواعم نب هللا دبعو . قفوم

 : (4؟1/98/م) « ناهيصأ تاقبط ١» يراصنألا سادرم نب دمحمو دلخم نب نامثع نب دمحمو

 ريثك مهريغو دلاخ نب ةبدهو (7070/501/1 « ظافحلا ةركذت ٠ ينامزلا ضايف نب ىيحي نب دمحمو

 يرصللا قيشر نب نسحلاو : يلتخلا ملس نب رفعج نب دمحأ ركب وبأ : هنع ىور
 « ظافحلا ةركذت » ظفاحلا دمحم نب هللا دبعو « عناق نب يقابلا دبعو ع (/1//60/710) ١ نازيملا ناسل»

 ١ حيجن نب سابعلا نب دمحم ركب وبأو ح١ يرصملا دمحم نب ىلع نسحلا وبأو 3 020

 ناسل ٠ يرصملا سدنهملا نب ركب وبأو « 50/77/١/( ) «نازيملا ناسل ١ تومصلا نب بويأ نب دمحمو

 يناهبصألا خيشلا وبأو « (7/60/90/1) : نازيملا ناسل ٠ لاسعلا دمحأ وبأو ء (/00/670/1) « نازيملا

 . (/00/98ا//1) « نازيملا ناسل ٠ يناربطلا مساقلا وبأو « (411/085 /9 ) : ناهبصأ تاقبط ٠

 نم وهف هذيمالتو هخويش مجعم نم ١ ضيرعلا دوسألاب هتزيمو . باتك ىلإ زعي مل مسا لكو
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 ًةقث ناكو : «دادغب خيرات » يف يدادغبلا بيطخلا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « اهللع نيبو , ثيداحألا ىلع ملكتو « دنسللا فنص ًاظفاح

 رازبلا نم لينأ تيأر ام » : لاق كرابملا نب بوقعي فسوي يبأ نع هدنسب اضيأ لاقو

 . « ظفحأ الو

 دمحأ نع ينطقرادلا تلأس : (1//116/11) « هتالاؤس » يف فسوي نب ةزنمح لاقو

 . « هظفح ىلع لكتيو« اريثك ئطخي ةقث » : لاقف رازبلا قلاخلا دبع نب ورمع نبا

 : لاق )١/ 5/45( ١ « ينطقرادلل هتالاؤس » يف عيبلا نب هللا دبع وبأ مكاحلا لاقو

 يف رظني اظفح رصمب دنسملاب ثدح ؛ نتملاو دانسإلا يف ئطخي « قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ

 نوملكتي « ةريثك ثيداحأ يف « أطخاف بتك هعم نكت ملو . هظفح نم ثدحيو « سانلا بنتك

 . « يئاسنلا نمحرلا دبع وبأ هحرج . هيف

 /47١( "85/7) «ناهبصأب نيثدحملا تاقبط » يف يراصنألا نايح نبا خيشلا وبأ لاق

 « هنم ثيدحلاب ملعأ ينيدلا نب يلع دعب نكي مل هنأ ئِكَح , هيف اسأر « ايندلا ظافح دحأ »

 دنسملا بحاص . ةمالعلا « ظفاحلا » : (5176/6ه"/؟١ « ةركذتلا » ِق يبمذلا لاق

 ( للعملا ريبكلا

 عمس ام ىلعأو . روهشم قودص » : ( /6:/؟1//81) « نازيملا ناسل » يف ظفاحلا لاقو

 . « هباحصأ نم ةعامج نع « ةدبع نع . ةملس نب دامح ثيدح

 . « نتملاو ٠ دانسإلا يف ءىطخي : مكاحلا دمحأ وبأ لاق » : اضيأ لاقو

 نيعستو نيتنثا ةنس ةلمرلاب يفوت ٠ ثيدحلل ظفاح : سنوي نبا لاق » : اضيأ لاقو

 . « نيتئامو

 . « ثيدحلل سانلا ظفحأ ناك : يسافلا ناطقلا نبا لاق » : اضيأ لاقو

 مهب صاخ مجعم يف مهنع ىور نيذلا هخويشل مجرتأ نأ « اموي ينفي نأ هللا وجرأو : تلق
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 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك 1

 4 : نازيلا هو ماهم 00 ءالبثلا | مالعأ ري ريس» و © هوز 3 الوكام نبال لامكإلا 2 :رظناو

 )01/1١ «ينغملا ١و 2« )١1157/١١٠/1( ؛ نيثدحملا تاقبط ١و « (18/9/1) هيف َمُلكُت نم مو (ه00/174/1

 (؟5/9١) « بهذلا تارذش »و « )144/١( « ءاعدلا باتك ١ و « (101/94/1) « ظافحلا تاقبط» و ء« ("4/

 . (الالو فاةتف) «يربطلا ريسفت لاجر» و

 (17851) ىسيع نب دمحأ 4

 (ش ؟"/ر'" : ست) : بط )

 نم . يرصلا « يسينتلا : وأ « يميمتلا : هلعلو . بوسنم ريغ « ىسيع نب دمحأ

 يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو ؛ ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل « اهنود وأ ةرشع ةيداحلا

 ئشب هتمجرتل )5١/157( « يربطلا ريسفتل» هقيقحت

 (”51477ست)رايس نب ورمع نب ناميلسو (087+ ست) ريفع نب ريثك نب ديعس : نع ىور

 .يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 يربطلا ريسفتل ؛ امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ دقو هفرعأ مل : ليدعتلاو حرجلا

 يميمتلا قيرط نم (571477 ست) مقر رثألا (67/4) « هريسفت ١ يف ريثك نبا ظفاحلا دروأ دقو (

 . هيلع قلعي ملو « امامت يربطلا هدروأ امك

 هلعلو هيلا ترشأ ام ريغ ٠ مجارتلاو ثيدحلا بتك يف ركذ ىلع اذه يميمتلل فقأ ملو

 نيعبسو ثالث ةنس يفوت ٠ يرصلا « يسينتلا . ىسيع دع نب دمحأ زييمت ١٠

 . يوقلاب سيل « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو

 )١/ ؛ نيحورجملا »و « ( /4/ه؟ ) ؛ ثيثحلا فشكلا ١و 2« ( 81/141/1) « لماكلا ١ : رظناو

 « نازيملا ناسل ١ و )8/١//80( ١ « بيذهتلا بيرقت ١ و ء«(١١1“ /0إ//١1) « بيذهتلا بيذهت هو 292( 5

 . لهده: ١/١

 * 5 © ف 2 2 2
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 . لوألا نم قثوأو «( قودص ٠ ةرشاعلا نم ؛« نيتئامو نيعبرأو

 م) « تاقثلا او ء /54/؟) « ليدعتلاو حرجلا هو ٠ (151؟/5/؟) « ريبكلا خيراتلا ٠ : رظناو

 بيذهت »و « )14/171/١( « حيرجتلاو ليدعتلا ١ و ٠ (07/0071/4) « دادغب خيرات »و٠ هايس

 بيرقت ١و ء )١165/55/1( ؛ بيذهتلا بيذهت ١ و 2 )71/5٠١/١( « فشاكلا ١ و « ( )419/١//49 « لامكلا

 , 7م 11/9 /0) « نازيملا ناسل ١ و « (85/85/1) « بيذهتلا

 ٠" - نذؤملا ةبتع وبأ )1884(

 (يئاسنلا)
 (شا“/را" :بط)

 (شااركقتتو ء.(شهارا:هت)وء(ش# ارا: ست) 0
 ب فورعلا «٠ يصمحلا . يدنكلا «٠ ناميلس نب جرفلا نب دمحأ . ةبتعوبأ

 , ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبسو ىدحإ ةنس يفوت « صمح عماج نذؤم (يزاجحلا)

 و 49١او ؟ة5هت)و قمار مو ١هل مهو 5894ست) ديلولا نب ةيقب : ننع ىور

 2 05704 ست) نوشسجاملا نب زيزعلا دبع نب كللا دبعو . 544١( هت) ةعيبر نب ةرمضو 2( (4

 فسويو , (4ة8و 840 قت)و . ( 17١04 هت)و « ( 701107 ست) كيدف ىبأ نب ليعامسإ نب دمحمو
 ٠ يشرحلا نسحلا نب دمحأ ركب وبأ ىضاقلاو « 0١9١ هت) يديبزلاو ٠ (1584 هت) ليعامسإ نبا

 نب ميلسو ع )7009/5١/١4( « دادغب خيرات د يصوعلا كلملا دبع نب ةملسو . (ه/١) « ظافحلا ةهزن

 رانيد نب ريثك نب ديعس نب نامثعو ؛ )١ /459/1١١( « نييماشلا دنسم » يزوفلا نامثع وبأ نامثع

 (401/158/؟) « نيحورجملا » يفئاطلا ديعس نب دمحمو : (5691/51/ه) « ةناوع يبأ دئسم يصمحلا

 نب دمحمو ؛ )59/1940/١( « لماكلا ١ يلصوملا نايفس يبأ نب هللا دبع : هئنع ىور

 . ( 1؟115/4ه/م) « تاقثلا ١ يدلاخلا ميهاربإ
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 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 مدح ب سم

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 دق هفعض عمو هفعضي ؛ ( ىئاطلا فوع نب دمحم) ناكو « ءىطخيو « قدصلا هلحم « اروهشم

 1 هثيدح بتكي هنأ الإ ؟ هب نيدتي وأ هثيدحب جتحي نمم سيلو « هنع اوورو سانلا هلمتحا

 )14/1١90/1١( «لماكلا» و (1؟1075/:ه/م) «تاقثلا» و « 07/7/60 «ليدعتلاو حرجلا» :رظناو

 )١118/59/1١( « بيذهتلا بيذهت ١ و ؛ (100/8م1/٠) « ىنتقملا »و « )4/6*1١78/9( « دادغب خيرات و

 .( اة يربطلا ريسفت لاجر ١» و « ( )758/5145/1١ « نازيملا ناسل هو

 ةهوقمةقم

 . يمشجلا « جرفلا نب دمحأ . يلع وبأ زييمت 6

 . هريغو « دابع نب دابع : نع ىور

 . يلتخلا ميهاربإ نب قاحسإو ٠ يرتحبلا نب رفعج وبأ : هنع ىورو

 . بيطخلا هلاق « ريكب نب نسحلا هفعض

 . ( 755/955/1) « نازيملا ناسل ١ :رظناو

 ه5 2 285 © © +

 . بتاكلا جرفلا نب دمحأ زييمت

 . ليثح نب دمحأ : رع ىور

 . 7/517/1540/١( ) « نازيملا ناسل ١ : رظناو

 ١ يسوطلا رفعج وبأ )4*(

 (يذمرتلا)

 ) را“: بط / ٠١اش(

 شد/ ره اهت ) ء (ش ”/ر5 خت) ء(ش١١/ر18 ست) ( ١ شا"/ ر4قت) (

 حصأ لوألاو . اهرسكب : ليقو « نونلا متفب  ْكَرَيَذ نب دمحم نب دمحأ . رفعج وبأ
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 يربطلا خويش مجعم فلألا باب
 وصمم

 ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبرأو نامث ةنس قوت 3 (ىسوطلا) ب فورعملا ؛ يدادغبلا بيبح نبأ

 مس

 . ءيش هظفح يف « قودص « ةرشع

 ١/ خت) ( ؟08414و 51؟01و 18744 ست) يذورملا دمحم نب نيسحلا دمحأ يبأ : نع ىور

 نمحرلا دبعو 20810 هت) و (”85 ست) [يسوسرطلا عفان نب عيبرلا يبلحلا ] ةبوت يبأو « 05
 ثراولا دبع نب دمصلا دبعو 2 (؟١5791و الالثو ه31 هت)و 2 (518445و ؟44195و 8811١ ستر حلاص نبا

 (؟م قت) دانج نب ديبعو . (١٠؟5و ٠١١5 هت) ءاطع نب باهولا دبعو ع (1770و 74١٠او "4 ست)

 ريثك نب دمحمو 1081١4( ست) مصاع نب ىلعو 18/١( ٠ خت) يزورللا قيقش نب نسحلا نب يلعو

 (ةه/» خت) ملاص نب ديلولاو (1؟4 ست) ورمع نب ةيواعمو ء (؟1590 ست) يقوكلا مهالوم يمشاهلا

 ست) يرهزلا ميهاربإ نب بوقعيو « ١44( قت) لفون نب ةريغللا نب كللا دبع نب ديزي نب ىيحيو

 (م51/و 518قت) يريبزلا دمحأ يبأو ع ١40١( هت) بدؤملا دمحم نب سئويو ع (5ه80و 5

 84/١( خت)و 2 (18145و 2١0404 ست) يريبزلا يديمحلا ركب يبأو , ٠١64( هت) سيوأ يبأ نباو

 18/١( خت) رصن يبأو (158 ست) مصاع يبأو ء (ه"١/4 خت)و « (4154 ست) يسلايطلا دواد يبأو

 .(40/8//171410) :«تاقثلا » ميعن ىبأو

 نب دمحمو ء (40/8//17141) « تاقثلا » يئانسلا ديعس نب رذنملا نب دمحم :هنع ىور

 . 1378/5/8 ) , دادغب خيرات » يسوطلا نوراه نب ىسوم

 هرمأ يف : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ءيش هظفح يف قودصو « مالك هيفو ءرظن

 ىهتنا . « ةجام نب ق » : )١181/517/١( « بيذهتلا » يف ينالقسعلا لاقو

 ثحبلا تلطأ دقو «٠ يذمرتلا ىوس ةتسلا نم هل جيرخي مل هنأ ذإ ؛ مهو هلعلو : تلق

 « ريسفتلا » يف : ينعي « قف ٠ يف هدنع هتياور لعلو 2 دجأ ملف «ةجام نبا ننس» يف هل ةياور نع

 /١٠ه/8)و ١ ("87/185/4) «يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ

 دمحم نب دمحأ ) : مساب ما خيراتلا ١» يف هنع ىور يربطلا عيش » : لاقو 6817٠(

 ,د1١



 فلألا باب ةعوبطملا ةدئسملا هبتك يف

 . انه امك ؛ ( يسوطلا دمحم نب دمحأ ) « مساب : م : ىرخأ ةرم هيف ) مث ( بيبح نبا

 . « وه هنأ نيعتف (.:يسوطلا بيبح نب دمحم نب دمحأ) مساب ء« 0١ : ىرخأ ةرم هيف ) مث

 .٠ ( بيبح نب كزين نب دمحم نب دمحأ) هبسن مامتو » : اضيأ لاق مث

 .« ةقث ١» : لاق مث

 . (*58086) مقر رثألا يف ( بيبح نب دمحم نب دمحأ ) هامس دقو : تلق

 هدوعووممم

  1١يناذمهلا « حملاص نب كزين نب دمحم نب دمحأ . سابعلا وبأ زييمت «

 يسموقلا ٠ ا . قودص « ةرشع ةيداحلا نم « (770) ةنس يفوت

 «بيذهتلا بيرقت» و )185/79/1١( «بيذهتلا بيذهت» و « )٠١7/4175/١( :لامكلا بيذهت» : رظناو

 م ١ .

 ةووممعم

 (؟157١) يلجعلا ثعشألا وبأ - "؟

 , ( هجام نباو ء يئاسنلاو « يذمرتلاو « يراخبلا)

 (ش 8/ ره : بطر

 (شا'/ر4 : خت)و .(ش'" /ر4 :هت)و (.٠ ش ها/راال : ست)

 نيسمخو تس ةنس وحن هدلوم « يرصبلا « ىلجعلا « مادقملا نب دمحأ . ثعشألا وبأ

 ١ ةرشاعلا نم « ةنس نيعستو عضب نع « نيتئامو نيسمخو ثالث ةنس « رفص يف فوتو « ةئامو

 . هتءورم يف دواد وبأ نعط « ثيدح بحاص « قودص

 ليضفو ١ (055هه4و مو 1850١و 995 ست) يعطقلا مزح يبأ نب مزح: نع ىور

 دبع نب دمحمو . ١5950( ست) ضايع نب ليضفو . (خ) و (؟** هت) يريمنلا ناميلس نب

 و 5857و ؟5١؟ ست) ناميلس نب رمتعمو ء(ت ء خ)و , (”1911و 750/86 ست) يوافطلا نمحرلا

 وا" 175و ؟"ه16و ؟هالؤهو ؟494:0و ؟45ه5و ؟1؟١ 15و 15 ملو 1١؟هرزلخو ١ ؟8هكو 5497و هدلكو 5
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 ماشهو « (ق , س ١و . 44و ١٠و ١ ../ا خترو 0105و هت)و 0153و ماواو 0

 و 2 (؟188و 156560و ١5888 ست) عيرز نب ديزيو 007١/١( خت) يبلكلا بئاسلا نب دمحم نبا

 دقاو نب دامحو « (”51/0) « ءايلوألا ةيلح ١» ةيلع نبا ليعامسإو (14١“هت) نوراه نب ديزيو ١ (س)

 . (45/0) « ءايلوألا ةيلح ١ ىناسربلا ركب نب دمحمو (هه/#) « ءايلوألا ةيلح م

 555/485/١( ) « نابح نبا ميحص » يتسبلا ليعامسإ نب ميهاربإ نب قاحسإ : هنع ىور

 دزمهب نب دمحأ نب رفعجو © )٠١7/80/16( « ريبكلا مجعملا ١ يرتستلا فاوصلا دواد نب قاحسإو

 هللا دبعو + (17174/89/4) « تاقثلا ٠ نايفس نب نسحلاو )75/9١١/1( « ريغصلا مجعملا ٠ يركسعلا

 )١/ « دعجلا نبا دئسم ٠ يرهوجلا دعجلا نب يلعو ؛ م15/4ةه/؟) , ةنسلا ١ لبنح نب دمحأ نبا

 نب قاحسإ نب دمحمو « (88/1917/5) «ينطقرادلا ننس» رشبم نب هللا دبع نب يلعو 0

 /؟١/1١) « كردتسملا» يرصبلا مركم نب نيسح نب دمحمو « )10/48/١( « ةميزخ نبا ميحص » ةميزخ

 /57/؟ ) « رازبلا دئسم » رازبلا ركب وبأو (//هه/سا/.0/٠) «طسوألا مجعملا ١ بوقعي نب دمحمو ع (7

 . (45/18١٠/؟ ) «ىلعي يبأ دنسم ٠ يلصوملا ىلعي وبأ « 5

 , ًةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت :_حيرجتلاو ليدعتلا

 سانلا ةمئأ هنع ثدح . سأب هب سيل « ثيدح بحاص « ًاسيك قدصلا هلحم ثيدحلا َملاص

 . نوجملا  نجام عمج : ينعي  َناجُمِلا ملعي ناك هنكلو

 دمحأ ينثدح » : هيف لاق ثيح ( ست) مقر رثألا يف لاكشإ عقو دقو : تلق

 . خلا 2 لوقي نسحلا تعمس لاق يمرح انث لاق مادقملا نبا

 ةعبط يف وه امك - )١11855/1١48/1١( « ريسفتلا » يف هيلع ركاش خيشلا قلع دقو

 . ىهتنا « كلذ يف كش ال صقان دانسإ اذه » : هلوقب - ةيملعلا بتكلا راد

 هنع ىور « دقو ( يعطقلا مزح يبأ نبا ) وهو ( مزح) نم فرحت هنأ رهاظلاو : تلق

 اضيأ فرحتو ( 75004 و 75/6 ست) مقر نيرثألا يف امك ؛ نسحلا نع وه ىورو « يلجعلا

 (؟45605 ست) مقر رثألا فرحتو « (نيريس نبا) نع (867 ست) مقر رثألا يف امك ( مازح) ىلإ

١٠٠١ 



 فلألا باب 1 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 : نع ثدحتي رثألا نأ كلذ ببس لعلو « (دمحأ) نم الدب (ميهاربإ) ىلإ اهنم
 ١ مسالا اذه هل نم ةاورلا نم سيل هنأ كلذو ؛ مالسلا هيلع ميهاربإ .

 هظافلأب )١58/1( « خيراتلا » يف هجرخأ دق « هسفن يربطلا نأ ء ىرخأ ةهج نمو -؟

 . مادقملا نب دمحأ قيرط نم « هدانسإو هفورحو

 « ةيلحلا» يف ميعن وبأو ( )9١874/8.0/5 « هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا اضيأ هجرخأو

 . ملعأ هللاو « هلصأ ىلإ هاتددرف فيرحتلا توبث يدنع حجرتف ؛ هب رمتعملا نع امهالك (؟07/5)

 (ناميلس نب لضف) راصف (؟8* هت) رثألا يف (ناميلس نب ليضف) هخيش مسا فحصتو

 « تاقثلا ١ و © /1١17( /78/9) « ليدعتلاو حرجلا »و ء )581/1٠٠١/1١( « ءامسألاو ىنكلا » :رظناو

 دلوموو ع( هاله /) 6 يراخبلا مهنع ىور نم »و ء(١/1109/١) : لماكلا »و ء« (171؟4/8؟/0)

 حيحص لاجر :و ؛ء« 6 /1( « ماسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو مهتايفوو ءاملعلا

 1 4في حيرجتلاو ليدعتلا ١ و « (1504/11/5) ؛ دادغب خيرات هو ٠ (؟45//١/0) « يراخبلا

 مو 2 )5/515/١5/( « ءالثنلا مالعأ ريس ١ و )89/5١54/١( « فشاكلا هو « 000000 «لامكلا بيذهت»

 30000 « لادتعالا نازيم» و ١ (غا/ا“ )١١/١/ « ظافحلا تاقبط »و 2« )888/87/١( « نيثدحملا تاقبط

 )85/١ «بيذهتلا بيرقت ١ و « (77/15/17) « بيذهتلا بيذهت »و )١140/7١/1١( « بيذهتلا بيذهت هاو « (

 .( 4/١ يربطلا ريسفت لاجردو 2« )١//1717( « بهذلا تارذش »و « )151/١( «ءاعدلا باتكك و ء /0٠١(
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 (4478) يزورملا حلاص وبأ ١ جاز م“

 ( ملسم )

 (ش ؛4/ر 4 : ست) : بط )

 يفوت « (جاز) هبقل - ٠ يزورلا ٠ يلظنحلا « دشار نب روصنم نب دمحأ « حلاص وبأ

 قودص « ةرشع ةيداحلا نم «  اهدعب : ليقو « اهلبق : ليقو «  نيتئامو .نيسمخو نامث ةنس

 نب دمحأ) لصألا يف وه اذكه 60144(  ست) يزورملا دعصم نب دمحأ: نبع ىور

 (ه18 ست) لضفلا نب ةقدصو - (يزورملا بعصم نب دمحأ) نم فحصم هلعلو ( يزورملا دعصم

١ 



 بابحلا نب ديزو « (16//1945/881) : نابح نبا حيحص » - دنقرمس ىضاق - ميهاربإ نب قاحسإو

 « (/1971/1؟/15) « نابح نبا حيحص , دقاو نب نيسح نب يلعو )15314/489/1١( « ءامسألاو ىنكلا »

 . (/110١//ه9؟١١1/1) « نابح نبا حيحص» يشرقلا بجاح نب رصان نب ىيحيو

 متاح وبأو « (134/08/9) « ليدعتلاو حرجلا » يزارلا قاحسإ نب ىسوم : هنع ىور

 . (158/078/5) « ليدعتلاو مرجلا ٠» يزارلا ةعرز وبأ و « (118/7/8/؟) « ليدعتلاو حرجلا » يزارلا

 . ًاقودص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحاورت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . «ملسم لاجر يف فنص نمم دحأ هركذي مل : يزملا لاق ثيح « هنع ملسم ةياور يف ٌفَلَتْخُم

 . « هنع ىور املسم ناب يبهذلا مزج » : « بيذهتلا » يف ظفاحلا لاقو

 ديزت اهتدجوف « ريسفتلا ٠» يف روصنم نب دمحأ نع يربطلا تاياور تعبتت : تلق

 « ( ةياور نيرشعو اتس) « راثآلا بيذهت » يفو « ( اخيش رشع دحأ) نع « (ةياور نيرشعلا) نع

 « خيراتلا » يفو (خايشأ ةعبرأ) نع (تاياور سمخ) ٠ هنم دوقفلا » يفو « (اخيش نيرشع) نع

 . (دحاو خيش) نع ( ةدحاو ةياور) « ةنسلا حيرص » يفو (خايشأ ةثالث) نع « (تاياور عبرأ)

 يدامرلا)؟ ًادحاو ال نانشا ؛ يربطلا هنع يوري يذلا (روصنم نب دمحأ) نألو

 : ًايلاغ خويشلا سفن نع ايوريو « ةدحاو ةقبط نم امهو « ( يزورللا يلظنحلا) و (يدادغبلا

 تدجو دقف . عضاوملا لك يف « هتليبق وأ « هدلب ىلا امهنم دحاو لك ُْبِسْنَيال يربطلا نألو

 ةلاهج ذئدنع رضي الف ناتقث امهنألو ؛ هدح ىلع امهنم دحاو لك تايورم ءارقتسا يف ةبوعص

 » يف يتلا « (ةعبرألا خويشلا) نع « ( عبرألا تاياورلا) ةبسن نم تدكأت دقو « ةبسنلا

 . ًاقباس اهيلإ ترشأ يتلاو ٠ « ريسفتلا
 « خيراتلا » يفو ٠ « هنم دوقفملا ءزجلا » يفو « « راثآلا بيذهت » يف يتلا تاياورلا امأو

 . لعفلاب كلذك اهنأل (يدادغبلا يدامرلا) ةمجرت يف اهتلعج دقف . « ةنسلا حيرص» يفو

 (يزوريفلا) ىلإ (يزورملا» نم (5058) مقر رثألا يف خاسنلا ىلع هتبسن تفحصت دقو

٠٠١+ 



 فلألا باب 00 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . اهريغ الو مجارتلا الو « ثيدحلا

 نب دمحم خيشلا (يزوريفلا)ىلإ (يزورلا) نم هتبسن فحصت يف ديكأتلا اذه ىلإ ينقبسو

 . )١( ةيشاح )١/ ٠١5( « ىئسحلا هللا ءامسأ حرش يف ىمسألا جهنلا » هباتك يف (دومحلا دمح

 و 2 ( 178/08/1١ ) « ليدعتلاو حرجلا ١ و ؛ ( )1574/49/١ : ءامسألاو ىنكلا » : ريظناو

 « )1١1/5451/١( « لامكلا بيذهت هو ء (؟586/160/ه ) « دادغب خيرات ١ و « ( 1؟14/91/8١) « تاقثلا

 يماسأ هبتشم ١ و 2 (115/88/15) « ءالبتلا مالعأ ريس هو « ( م144/814/1) « ىنكلا درس يف ىنتقملا »و

 و (4١؟/١/01) « بيذهتلا بيذهت »و « ( )801/١ « ةمهبملا ءامسألا ضماوغ هو « ( )718/414/١ « نيثدحملا

 . (155//81) ٠ يربطلا ريسفت لاجر »و 2( 7١١؟/١/85) « بيذهتلا بيرقت »

 (”5) يدامرلا ركب وبأ- "4

 (هجام نبا)

 (شا١/رهك: بطر

 (ش 4 / رهقت) « (ش ١" /را" هت) . ( شا"/ر4 خت) ء (شا١١/ر١٠ست)

 (ش١/رارص)و

 « (يِداَمّرلا) ب فورعملا , يدادغبلا « كرابما نب راّيَس نب روصنم نب دمحأ ءركب وبأ

 نيتسو سمخ ةنس رخآلا عيبر نم نيقب عبرأل سيمخلا يفوتو « ةئامو نينامثو نيتنثا ةنس هدلوم

 وبأ هيف نعط « ظفاح «, ةقث « ةرشع ةيداحلا نم « ةنس نينامثو اثالث لمكتسا دقو « نيتئامو

 . نارقلا يف فقولا يف هبهذل ؛ دواد

 ة55هت)و ( ”١4ا/ل١و 51١64" ست) يندعلا نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ :_نع ىور

 (554 قت) ليلخلا نب ليعامسإو ١1754( ١ هت) سنوي نب هللا دبع نب دمحأو . (قف)و . (7078*

 ىسوم نب نسحلاو 2« (7/74و ال519 قت) جرفلا نب غبصأو 2, ١1١( هت) ( ناذاش) رماع نب دوسألاو

 نب ديعسو . (48ه هت ) ميرم يبأ نب مكحلا نب ديعسو ع 018/١( خت )و « (0؟؟ هت) بيشألا

 ه١١



 يقشمدلا نمحرلا دبع نب ناميلسو« 1١١( هت) يحشاولا برح نب ناميلسو « 4١( هت) ناميلس

 ست) ءاجر نب هللا دبعو « (؛ هت) دامح نب ىلعألا دبعو (41/؟ خت) يلع نب مصاعو , (؟414 هت)

 سنوي نب نمحرلا دبعو . (18 رصر و (18و 485 هت ) ملاص نب هللا دبعو « (؛4 هت)و ء 0١

 نب دمصلا دبعو . (1888و 1815و ٠١8١ هت) - هتيوأر ناكو  مامه نب قازرلا دبعو « © هت)

 117١( هت) مالس نب نوعو 2« ٠١58( هت) نامعنلا نب دمصلا دبعو 2 1741١915( ست) ثراولا دبع

 م/66 قت) ةسانك نب دمحمو . (144 قت) عروملا نب رضاحمو (1816 هت) نيكد نب لضفلا ميعن يسأو

 ست) يدهنلا دوعسم نب ىسومو . (456 هت )و . (18018 ست) يكذوبتلا ليعامسإ نب ىسومو

 يبيحيو . 71/0١( ست) يزورللا دامح نب ميعنو , 198/1١( خت)و ("15 هت)و . (؟81/0//و لل

 نايح نب ديزيو ١ (58و 1/6 نت) نيعم نب ىيحيو . (1757و 186 هت) ينامحلا ديمحلا دبع نبا

 (ا١4١ ست) نوراه نب ديزيو . (190١5و "٠١6 هت ) يندعلا ميكح يبأ نب ديزيو 2 1٠١515( ست)

 باوجلا ىبأو 2 (51908و ١٠؟99و١٠1؟6١١ ست) يريبزلا دمحأ ىبأو 1١6( مه ست) دمحم نب بوقعيو

 . 8091و 5١860 ست)

 ء 6014/015/) «طسوألا مجعملا ١ يرتستلا ريهز نب ىيحي نب دمحأ : هنبع ىور

 , زيزعلا دبع نب ديمحلا دبعو ٠ (418/114/14) « ريبكلا مجعملا ٠ يرتستلا نمحرلا دبع نب ديعسو

 ع )١5/١"( « خويشلا مجعم » يدادغبلا يمافلا ناميلس نب هللادبع « (05/9) « راثآلا يناعم حرش

 ٠ يئاهبصألا رمع نب دمحمو ء (10/18/1) « ةميزخ نبا حيحص ه ةميزخ نب قاحسإ نب دمحمو

 2( (19174/9076/5) « نابح نبا حيحص ه ديعس نب رذثملا نبا دمحمو (448/186/؟) : ريغصلا مجعملا

 وبأو )0565/1١9/9( « رازبلا دئسم ٠ رازبلا ركب وبأو ء )145/47/١( « ةئسلا ٠ يزورملا رصن نب دمحمو

 . ( ٠) 8١/88/١ ىلعي يبأ مجعم ٠ يلصوملا ىلعي وبأو )9/147/1١( «ينطقرادلا نتس» يروباسينلا ركب

  ًامامإ : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 « دنسملا فنص ؛ ثيدحلا يف رمألا ميقتسم ؛ ًاروهشم « ًاطباض ؛ ًةجح « ًاظفاح « تبث « ًةقث
 نآرقلا يف فقوتلا يف هبهذلل دوادوبأ هيف نعط . ةبيش يبأ نب ركب ىبأ نم تبثأو ةفرعمو ظفح اذ

 ك١



 فلألا باب ةعوبطملا ةد ةدنسملا هبتك يف

 اوما 0 باقلألا ُْق بابلألا ةهزن » ُْق يف ينالقسعلا ظفاحلا مهو دقو : تلق

 . ىهتنا . « يدامرلا روصنم نب دمحأ وه 2 ميج هرخآ جاز » : لاقف

 تضم دقو « يزورملا 2 يلظنحلا روصنم نب دمحأ وه ؟ جاز نأ ذإ 0 كش الب مهو وهو

 . ةقباسلا ةمجرتلا يف « هتمجرت

 عجارُتلف ؛ ةقباسلا ةمجرتلا يف تالاكشإلا ضعب ىلإ ترشأ دقو

 راص ثيحب (نب) تراصف (نع) ةظفل يف (17517 :هت) مقر رثألا يف فيحصت عقو دقو

 ىيحي نب روصنم نب دمحأ انثدح و - : ىلاتلا وحنلا ىلع دانسإلا راصو 2 هدج هنأك هيف هخيش

 هللاو . « ينامحلا ىيحي نع روصنم نب دحأ انثدح ٠ ميحصلاو !! . أطخ وهو !! « ىنامحلا

 . ملعأ ىلاعت

 « دادغب خيرات »١و 2 (١؟59١ / 41/8) « تاقثلا ١ و « (119/78/؟) « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 هبتشم »و )51١/١١( «٠ « ةياهنلاو ةيادبلا ١ و « 1١8( / :5؟/١1) « لامكلا بيذهت ١و ع (55856 /161/0)

 554/9 ) « ظافحلا ةركذت هو « ( 508/6 ) « ةمهبملا ءامسألا ضماوغ دو « )١5/44/١( « نيثدحملا ىماسأ

 )١/ « لادتعالا نازيم ١ و © )107١/9589/15( « ءالبنلا مالعأ ريس هو « 41/7١4/١( ) « فشاكلا دو « (هده/

 )١/ « بيذهتلا بيذهت »و 2« )١/ ١54/58( « مهدر بجوي ال امب , مهيف ملكتملا تاقثلا ةاورلا دو 2. 04

 »١و (١١1*»/سعم/١) « باقلألا يف بابلألا ةهزن دو ؛ )86/1-١١8( : بيذهتلا بيرقت هو : 1

 هو + ( 558/906 ١/ ) ؛ ظافحلا تاقبط »و 2 (1517 )191/١/ « دمحأ مامإلا باحصأ ركذ يف دشرألا دصقللا

 . (88/950) « يربطلاريسفت لاجر

 م ©: يت 5 © © 8

 ' )١( يوغبلا مصألا رفعج وبأ  "ه

 (ش/4/ر٠؟: بط)

 (ش"_"/ر_؟':هت)و«ء.(شك“ع/ر١٠ :ست)

 نبا « دادغب ليزن « مصألا « يوغبلا « نمحرلا دبع نب عينم نب دمحأ . رفعج وبأ

 ا/ ١



 دبع نب دمحم نب هللا دبع مساقلا يبأ دجو « يوغبلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب قاحسإ مع
 ةنس « لاوش نم نيقب ثالثل . دحألا موي يفوتو « ةئامو نيتس ةئس َدِلَو . همأل يوغبلا زيزعلا

 . ظفاح ةقث « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو عبرأ : وأ ؛ ثالث

 ء(تدااو ء(7:0ه51لو 7"ه44و ؟؟الهمو مهذح ست) كرابملا نب هللا دبع : نع ىور

 هت) يريبزلا هللا دبع نب دمحم دمحأ يبأو . (0480 ست) [فافخلا] ءاطع نب باهولا دبعو

 - يناعنصلا ديعس يبأو (ت)و . ١٠6"64"( ست) يسفانطلا ديبع نب دمحمو ء (ت)و , 41

 ديزي نب دمحمو . (ت)و (8774و 78748 ست)يناغاصلا دعس يبأ رسيم نب دمحم  حيحصلاو

 ديعس نب ىيحيو . (ت)و (١١؟158 ست) يرازفلا ةيواعم نب ناورمو ء 1١4:4( هت) يطساولا

 جاجحلاو ٠ )1841/455/1( ٠ ريبكلا خيراتلا ٠ يمايألا نمحرلا دبع نب ثعشأو . ٠( ست) يومألا

 /؟؟1/8) « دادغب خيرات » يخلبلا هللا دبع نب مكحلاو 2 ("ا/49/ه.5١0/1) «لامكلا بيذهت» دمحم نبأ

 تاقثلا» يوغبلا نايح نب دمحمو (18174/587/8) « تاقثلا » يزورملا ةيواعم نب شادخو « 85

 ٠ يضاقلا فسوي يبأو (134/م/:/م) «تاقثلا» يركشيلا عسيلا نب ةدعسمو ع (16144/75/4) ٠

 . (/00/40/14) «٠ دادغب خيرات» يلمتسملا سنوي نب ةنانك يبأو 2 (/507/174/14) « دادغب خيرات

 دمحم نب دمحأو « (؟477/5/0) « دادغب خيرات ٠ ىسيع نب دمحم نب دمحأ : هنع ىور

 « دادغب خيرات » يرودلا مثيه نب دمحم نب دمحأو )1017/٠١4/0( « دادغب خيرات  يسوطلا كزين نبا

 دمحأ نب ءاجرو « (885/201/9 ) « ريبكلا خيراتلا» بوسنم الو ينكم ريغ  نسحو ء (1017/11/0)

 (ه41/8/١01) « دمحأ للع ٠ لبنح نب دمحأ نب هللا دبعو 4019/41١( /8) « دادغب خيرات » ديز نبا

 « دادغب خيرات » رفع نب نيسح نب دمحمو ("م6ه/١404/1) « دادغب خيرات » دايز نب ميهاربإ نب دمحمو

 مصاع يبأ نب ركب وبأو ء(9/١4/0١٠) « دادغب خيرات ٠ غابصلا يلع نب دمحمو « 2

 (177/010/6) « ليدعتلاو حرجلا ٠ نييزارلا ةعرز وبأو « متاح وبأو « (2141/555/11) «لامكلا بيذهت»

 , ٌةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 .فورعملا دنسملا بحاص « هب سأب ال ؛ ًةجح « ًاظفاح « ًاقودص
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 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 « )15١8/1/6( «ريبكلا خيراتلا »و « ( ه941/9/١01 )« لاجرلا ةفرعمو للعلا » :رظناو

 و 2 (84١017/؟8/١ )« تاقثلا دو ١//157/10( ) « ليدعتلاو حرجلا »و « (؟40/ما/ة/؟) « ريغصلا خيراتلا»و

 /710/1) « نيعباتلا ءامسأ ركذ »و « (١؟/577/1) « حيرجتلاو ليدعتلا »و « (5107/170/0)« دادغب خيرات »

 (؟١1/49/1) « يراخبلا لاجرد و « )٠٠١/97/١( « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو ء« 00/590

 ١١54/448/١( ) « لامكلا بيذهت هو « ( 55/١ ) « مهتايفوو ءاملعلا دلوم » و « (١/15/80):ملسم لاجر هو

 و )8684/85/١( « نيثدحملا تاقبط ١و « )45/5١4/١( « فشاكلا »و ء ( 56 ٠١/ ) « ةياهنلاو ةيادبلا »و

 //؟/١) « بيذهتلا بيذهت »و 2 (1؟١١/17/481) « ءالبنلا مالعأ ريس ١ و (447/441/5) « ظافحلا ةركذت د

 ١/ ) « دشرألا دصقملا هو « ()434/5١7/١( ظافحلا تاقبط ١» و « )١١4/80/١( « بيذهتلا بيرقت» و « (45

 . ( 26/9550« يربطلا ريسفت لاجر ١ و ء(

 (7ه179) ةمعن نب دمحأ  "؟

 (شا/را١: فت : بط)

  ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل « ةرشع ةيداحلا نم .« يرصللا , ةمعن نب دمحأ

 نم هبسن ححص دقو (764/) يكرتلا ميشلا كلذكو « )١514( يلبق ركاش خيشلا هفرعي ملو

 . رثألا اذه ريغ ىلع « ريسفتلا » يف هل فقأ ملو « (يرصملا) ىلإ « (يرصبلا)

 (؟596 : ست) [ثيللا بتاك حلاص نب هللا دبع] حلاص يبأ : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 يربطلا خيش» : لاقو (؟814/841/*) : يف ركاش خيشلا هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 .:( ةمجرت هل دجأ مل

 هه هه ث © ©

 سمخ ةنس ىفوتملا « يسدقملا « ةمعن نب دمحأ . سابعلا وبأ زييمت - 6

 . اهتمالعو « ماشلا يتفم ةئامتسو نيتسو

 . ( 70/١١ ) « ءالبنلا مالعأ ريس دو « ( 1471/4 ) « ظافحلا ةركذت » :_رظناو

 هاه جه هت © © ©
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 (ش "/رك : ست) : بط )

 هل دجأ ملو « هفرعأ مل ؛ ةرشاعلا نم ,«- بوسنم الو ٠ ينكم ريغ  ماشه نب دمحأ

 دقو « ئشب )1١/4( يف يكرتلا خيشلا هل ضرعتي ملو « يلبق ركاش خيشلا هفرعي ملو ؛ ةمجرت

 نب نايفس) ب اهنم ةثالث يف ًانورقم « مسالا اذهب « راثآ ةعست ىلع « ريسفتلا » يف هل تفقو
 : هلعلو . (ةرامع نب دمحمو « عيكو

 . يرصبلا مث ع يدادغبلا : يرصملا « يمرضحلا 3 ديمح نب دمحأ نب ماشه

 وا7ه85و 825154و ١7؟همو ١7"4؟ ست) يفوكلا يسبعلا ىسوم نب هللا ديبع :_نع ىور

 . (50065و 1١58١5 ست) يرصبلا يربنعلا ذاعم نب ذاعمو 2 (080 48و "هذك1و "هدرا

 .يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ :هنع ىور

 )١٠١1١/١١/ « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ :حيرجتل او ليدعتلا

 . ىهتنا . ؛ نوكي نم ددحأ مل رفعج يبأ خيش » : لاقو ء( 6

 ماشه نكلو ؛ انه هدج مساب ءاج نيأ نم يردأ الو.!! ديمح هدج مسا لعجو : تلق

 خيرات» يف يدادغبلا بيطخلا هركذ . يدادغبلا يرصلا « يمرضحلا وه « ديمح نب دمحأ نبا

 لاق «٠ ةرمو « ( يرصلا) : لاق « ةرمو « (يمرضحلا) : هبسن يف لاقو (5958/1948/ه) ادغب

 اذه وه ٠ دحاو ةثالثلا نأ رهاظلاو « ةرصبلا نكس هنإ : لاقو « (ركب ابأ) هانكو (يدادغبلا)

 . اهعيمج يف ( بلاط يبأ نب ىيحي ) نع يوري هنأل (يمرضحلا)

 نم نمض )7/7/١( « ةوبنلا لئالد » يف يناهبصألا دمحم نب ليعامسإ هركذو

 . سنوي نب دمحم نع ىورو مهنع وه ىور

 نب دمحأ رمع يبأ ) ةمجرت يف - )10/80/4/1١( « لامكلا بيذهت » يف يزملا هركذو

 (يفوكلا يدراطعلا يميمتلا ةرارز نب بجاح نب دراطع نب ريمع نب دمحم نب رابجلا دبع

 . هدنع (يرصحلا) ىلا فرحت هلعلو. اضيأ ركب ابأ هانكو « هنع ىور نم نمض

1١١٠ 



 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ًازييمت مهتركذ دقو ؛( ماشه نب دمحأ ) هما اذكه نم ءامسأ تددعت دقو
 . ينئادملا مارهب نب ماشه نب دمحأ هللا دبع وبأ زييمت 4

 نب ديزيو« راوس نب ةبابشو« قرزألا فسوي نب قاحسإو « هيبأ : نع ىور

 . يزارلا ناميلس نب قاحسإو « ريرضلا ةيواعم يبأو « حارجلا نب عيكوو « نوراه

  زرطلا دمحم نب دمحم دمحأ وبأو « ةيجان نب دمحم نب هللا دبع : هنع ىور

 . مهريغو ؛ دواد يبأ نب ركب وبأو ١ دعاص نب دمحم نب ىيحيو « يدنغابلا دمحم نب دمحمو

 . ةقث ناكو

 . 0550/191//ه ) « دادغب خيرات » : رظناو

 ٠ يبرحلا ماشه نب دمحأ زييمت .

 يزورملا دواد نب يلع : نع ثدح .

 . يرابخألا نابزرملا نب ركب وبأ : هنع ىور

 . هنع بيطخلا تكس

 . (1733/194/ه) « دادغب خيرات ٠ :رظناو

 ١ يطامنألا . ماشه نب دمحأ . ركب وبأ زييمت .

 يدراطعلا رابجلا دبع نب دمحأ : نع ىور .

 . يربكعلا ةطب نب هللا دبع وبأ : هنع يور

 .ًاضيأ هنع بيطخلا تكس

 . (154//1561/ه ) , دادغب خيرات ٠ : رظناو

 ةرصبلا نكس « يرصلا « ديمح نب ماشه نب دمحأ , ركب وبأ زييمت ١"

 نب دمحمو « يدراطعلا رابجلا دبع نب دمحأو ع بلاط ىبأ نب ىيحي : نع ىور
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 يلبألا يدهم

 رمع وبأو ٠ يمشاهلا دحاولا دبع نب رفعج نب مساقلا , رمع وبأ نايضاقلا : هْنع ىور

 . انفاتشأ نب نمحرلا دبع نب دمحم

 .ًاضيأ هنع بيطخلا تكس

 . 0578/14/0 ) « دادغب خيرات ١ : رظناو

 هه 20 6 ©

 .يقشمدلا « رامع نب ماشه نب دمحأ زييمت -”*

 . ( ؟114/# ) « لامكلا بيذهت » : رظناو

 ةهووقمملم

 . يدعسلا « ماشه نب دمحأ زييمت -"4

 . 48/١( ) « نيثدحملا تافيحصت » : رظناو

 هووم مم

 . ينانكلا ١ ديعس نب ماشه نب دمحأ زييمت "6

 . 781١/0( ) ؛ نادلبلا مجعم د : رظناو

 هه © © ©8 ه2

 . كيمر يبأ نب ماشه نب دمحأ زييمت 5

 . )179/1٠١( « ديهمتلا ١ : رظناو

 . ىكبلعبلا , ماشه نب دمحأ زييمت 11

 . (11/5 ) : لاجرلا ءافعض يف لماكلا ٠ : رظناو

 هه © © © © 8

3 

 . يمزراوخلا « ماشه نب دمحأ زييمت 8

 : هلو ( نيكورتملاو 2 ءافعضلاو 2 نيحورجملا 0 : رظناو

 ؟ ١١



 . ءيراقلا ؛ ربثك نب ماشه نب دمحأ زييمت '4

 . (119/9) « بيذهتلا بيذهت » : رظناو

 ةهووعممم

 ةئيطحلا نبا . خسانلا « ءىرقملا . يبرغلا ٠ يمخللا . ماشه نب دمحأ زييمت

 . )044/9١ « ءالبنلا مالعأ ريس ٠ : رظناو

 ةهمويهمم

 (197) يمألا ركب وبأ - "8

 (شا6/ر,٠ : بط )

 (شا/را قت) ١ (شا/را؟ هت) . (ش ١ / را خت) . (شاه/را7 ستر

 « ةرشع ةيداحلا نم « ىلمرلا « يدادغبلا « ىمألا « ديلولا نب دمحأ . ركب وبأ

 .هنع تكسو « يدادغبلا بيطخلا هل مجرت

 ع (1801؟ ست) دايز نب ميهاربإو ءا 77م9 ست) يناروحلا بويأ نب ميهاربإ :نع ىور

 ست) هيودعسو (807١؟ ست) رذنملا نب قاحسإو . (1848و 58756 هت) سابعلا نب. دمحم نبا ميهاربإو

 و 1؟" ست) يقرلا رفعج نب هللا دبعو. (؟0880 ست) برح نب ناميلسو ء 1410/١( خت) 2( 14

 ست) نامثع نب ورمعو 2 (”14174 ست) رمع نب نامثعو ء (1857؟ ست) ديز نب كلملا دبعو ء(007

 نب دمحمو . (”50407 ست) سبلح نب بلاغو 2ع (11770و 1801 ست) نوع نب ورمعو 2< 24417

 نباو ء #2040" ست) شايع نب ركب وبأو « (5707 ست) رامع نب ماشهو . (18558 ست) حابصلا

 نب ورمع نب هللا دبعو )1/1١44/5"( «لماكلا ١ ريصن نب ديعسو « 07١17( قت)و . (7994108 ست) ليفن

 ٠ راسمسلا مشاه نب ىيحيو 2١ (7008/80/7) ؛ بابلألا ةهزن ٠ [ملسم نبا] نافعو ؛ يعقاولا ناسح

 ملسم نب دمحم نب هللا دبعو . يسلبارطألا ناميلس نب ةمثيخ :_هنع ىور

 . يصمحلا نيعأ نب هللا دبع نب دمحمو ؛ ينييارفسإلا

 نم وهف هذيمالتو هخويش مجعم نم ضيرعلا دوسألاب هتزيمو  باتك ىلإ زعي مل مسا لكو
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 . هنع تكسو . يدادغبلا بيطخلا هل مجرت :_حيرجتلاو ليدعتلا

 ' « يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف , ركاش خيشلا هلفغأو

 . (0//1541/141 ) « دادغب خيرات ١ :رظناو

 ١548( ) يشرقلا ديلولا نب دمحأ "4

 (شك/ر4١؛ : بط )

 (شا/را قت)و ء.(شا/را:اهترو.(شعك/را١١؟:ست)

 دجأ ملو « هفرعأ مل « ةرشع ةيداحلا نم « يربطلا خيش ٠ يشرقلا « ديلولا نب دمحأ

 . ٠ هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو 2« « )١1١91( يلبق ركاش خيشلا هفرعي ملو . ةمجرت هل

 . ئشب هتمجرتل ("١01/؟) « يربطلا ريسفتل

 نم فحصم هنظأو - رفعج نب رمعو (14448 ست) ريزولا يبأ نب ميهاربإ: نع ىور

 و 9590و ا"الا»و 7٠١07 ست) (ردنغ) رفعج نب دمحمو « ( 549/8 ست) - هيلي يذلا رفعج نب دمحم

 (١؟88 ست) ةنييع نب نايفسو : »8١( قت)و ,ء ( 0١١٠و 1"!هت)و :غ (؟1051و ؟؟؟151و ٠١ ؟

 . (51050و 1546 ست) ناطقلا ديعس نب ىيحيو . 6441 ست) يمرحلا ملسم يبأ نب ملسمو

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 /1//41) « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 )) . (1595) ؟ وه نم فرعأ مل : يربطلا خيش و : لاقو (١15858/455/1)و ء(5

 يخأ لاقو . ةبسن نودب (( ديلولا نب دمحأ )) (11937) مقرب ىضم « (( يشرقلا ديلولا نب دمحأ

 . ((وه نم فرعأ مل )) : كانه دمحأ

 ديلولا نب دمحأ )) هخيش نع (171/1) هخيرات يف يوري رفعج ابأ تدجو ينأ ديزأو

 ميهاربإ )) نع ديناسألا هذه يف يوري وهو« ةبسن الب (( ديلولا نب دمحأ)) هامس مث « (( يلمرلا
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 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 « (( نوع نب ورمع))و (( ديزي نب كلل دبع)) و (( رذنملا نبا قاحسإ ))و « (( دايز نبا

 .((هيودعس))و ١ ((حابصلا نب دمحم))و

 ديلولا نب دمحأ )) ىورو 1١4/١( هخيرات) ليذملا ليذ نم بختنملا يف هنع ىور مش

 . (( ىيحي نب عيبرلا» نع دانسإلا اذه يف ((

 .ركاش خيشلا مالك ىهتنا « . (10) هتبسنو هتفرعم ققحتأ ىتح اذه تعمج

 ديلولا نب دمحأ) و « (يشرقلا ديلولا نب دمحأ) نيب ركاش خيشلا طلخ دقو : تلق

 ةدع يف . « بيذهتلا ١ و « « ريسفتلا ١ و « « خيراتلا ٠ يف يربطلا هنع جرخأ يذلا (يلمرلا

 . ةقباسلا ريخألا ةمجرت يف اهتلصف ٠ عضاوم

 ب فرعيو « هيمأ ينب كوم ٠ يشرقلا  ماشه نب ديلولا نب دمحأ : وه انبحاص لعلو

 . (51/5-15) « قشمد خيرات » يف مجرتملا (يطيبقلا)

 . يرصبلا . يرسبلا . يشرقلا . ديلولا نب دمحم : وأ

 نب دمحأ) ةياور نم يه امك امامت رابخألاو « راثآلا هذه رثكأل هتياور ىلع تفقو يننأل

 ٠ : يتآلا ليصفتلا ىلعو ًانتمو ًادنس يربطلا دنع ( يشرقلا ديلولا

 )١١١/9/ « ميحصلا » يف يراخبلا هجرخأ دقف « (1198 سق) مقر رثألا امأ -.

 . هب ًانتمو ادنس ( ىنثلا نب دمحم ) قيرط نم ء« 4

 . ًاضيأ « ًانتمو « ًادنس (408١/ه0/5) « دمحأ دئسم » يف وه كلذكو

 4٠١/ /9) « دنسملا ٠ يف اضيأ دمحأ هجرخأ دقف (/9 ست) مقر ربخلا امأو -ه

 . هوحن ًانتمو ًادنس ( رفعج نب دمحم) قيرط نم (903و

 ؟؟./ه) « هحيحص » يف يراخبلا هجرخأ دقف :477١( ست) مقر ربخلا امأو - «

 : لاقف ًاضيأ ًانتمو ًادنس (ه77/

 هللا ديبع ينثدح لاق ةبعش انثدح . رفعج نب دمحم انثدح « ديلولا نب دمحم ينثدح

 وأ « رئابكلا حي - هللا لوسر ٌركذ : لاق  هيِيَذ كلام نب سنأ تعمس : لاق ركب يبأ نبا

١١ 



 يربطلا خويش مجعم فلألا باب

 هنأ ينظ رثكأو : ةبعش لاق . روزلا ةداهش -: لاق وأ - « روزلا لوق : لاق ؟ رئابكلا ربكأب

 . « روزلا ةداهش : لاق

 . هب « هقيرط نم )18/81/١( ؛ هحيحص ٠ يف ملسم هجرخأو

 . اضيأ هبو « هقيرط نم ع (1؟08 /11/6) « دنسملا ٠ يف دمحأ هجرخأو

 /م04 /* ) «دنسملا ١ يف دمحأ هجرخأ دقف (858"1 ست) مقر ربخلا امأو- ه

 /؟0/١51 « ننسلا » يف يذمرتلاو ء.( حيحصلا » يف يراخبلاو « 0268

 /9517/8) ٠ هدنسم » يف ىلعي وبأو 2 ( )١5/ 7١٠١/5١ , هحيحص » يف نابح نباو ء( س0٠

 . ًاضيأ (1؟ه9/ه"./9) « هدئسمو يف يديمحلاو ع« (1977/1/98)و + 6

 . يرسبلا . يشرقلا . ديمحلا دبع نب ديلولا نب دمحم : نم افحصم ناك نإف

 . ةقث . ةرشاعلا نم وهو ١ نيتئامو نيسمخ ةنس دعب ىفوتملاو . (نادمح) بقلملا . يرصبلا

 . كيدي نيب ًاضيأ هتمجرت يه اهف ٠ فحصم ريغ ناك ناو ؛ هل انمجرت دق نوكنف

 . تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 دادغب خيرات »و « )1١/4/ 19817١( « تاقثلا ٠ و « )448/1١/8( « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 و 2 ( ه594/ه91/55 ) « لامكلا بيذهت هو , (هالال/ 04/6 خيرجتلاو ليدعتلا »و « وعر

 ( )808/511١/١” : بيذهتلا بيرقت ١» « (874/444/9) « بيذهتلا بيذهت ١ و (0700/578/7) « فشاكلا »

 : ل ًاخأ نوكي نأ هلعلو

 نب دمحأ وخأ وهو « ماحفلا « ديلولا نب دمحم . رفعج وبأ زييمت ١"

 . « هب سابأل ٠ : يئاسنلا لاق . نيتئامو نيسمخو نيتئثا ةنس « دادغبب يفوت « ديلولا

 نب رضنلاو « ءاطع نب باهولا دبعو « ةنييع نب نايفسو دمحم نب طابسأ : نمع ىوو

 . نكسلا نب ىيحيو « مدآ نب ىيحيو « ةريغملا يبأ ليعامسإ

 دمحمو « ةيجان نب دمحم نب هللا دبعو« ىلماحملا ليعامسإ نب نيسحلا : هنع ىور
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 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . ملعأ هللاو. دعاص نب دمحم نب ىيحيو « يدنغابلا دمحم نبا
 . 04ه ةو/ع ) ( دادغب خيرات » : رظناو

 ٠ - يفوصلا رفعج وبأ )7/85/(

 (يئاسنلا)

 بط) : ٠١ر/م4ش(

 :قت)و .(ش#/ر4 :هت)وء(ش حده الره : سق) ١/١(

 يفوت « دباعلا « يفوكلا « يفوصلا , يدوألا ؛ ايركز نب ىيحي نب دمحأ , رفعج وبأ
 . ةقث « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيتسو عبرأ ةنس

 يراصنألا نيسحلا نب نسحلاو , 841١6( ست) يئاطلا جرفلا نب دمحأ : نع ىور

 دبعو « (١1؟؟ قت)و « ( 7084 ست) يعخنلا هللا دبع نب كيرش نب نمحرلا دبعو , 050151١ ست)

 مداق نب يلعو 3 0 ست) ىسوم نب هللأ ديبعو (7810/0/ ست) [يناعنصلا مامه نسا] قازرلا

 (1191 هت) مالس نب نوعو ء(1440و 419 هت) ثايغ نب صفح نب رمعو (ص)و 1١64( هت)

 )4:١/8/ ١71١55( « تاقثلا » مهالوم يفقثلا ميهاربإ نب قاحسإ نب دمحم : هثع ىور

 . (186/81/1 ) « ليدعتلاو حرجلا ١ ىفوكلا ةناوع وبأو

 , ّدقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . هب سأب الو

 نيسحلا نب نسحلا ) هخيش مسا يف لاكشإ 5١15١( : ست) مقر رثألا يف عقو دقو

 راد ةخسن يفف ؛ يورهلا عايب ٠ ( ملسم نب ذاعم ) هخيش خبشو « ( ينرعلا ) وهو ( يراصنألا
 يف ةعوبطلاو ركاش خيشلا اهققح يتلا ةطوطخلا ىلا ةدنتسملاو 6 ةنس ةعبط ةيملعلا بتكلا

 !! نينثا اراصف (يورهلا انث) ١405 ةنس ةعبط ركفلا راد ةخسن يفو (يورهلا عايب) فراعملا راد

 . (يورهلا عايب ملسم نب ذاعم) وه دحاو ةقيقحلا يف امهو

 /ا١1١



 : لاق ثيح ( 771/7 ) « لادتعالا نازيم » يف رثألل يبهذلا جارخإ ؛ كلذ ىلع انلد

 يراصنألا نيسحلا نب نسحلا انثدح « يفعجلا فسوي نب لضفلا انثدح : يبارعألا نبا لاقو »

 نبا نع « ديعس نع « بئاسلا نب ءاطع نع . ملسم نب ذاعم انثدح « ينرعلا ةبح دجسم يف

 . 6 رذنم تنأ امنإ 2 : سابع

 . « نودتهملا يدتهي يلع اي كب . يداهلا يلعو « رذنملا انأ » : هلك يبنلا لاق

 نع « ىيحي نب دمحأ نع « « هريسفت » يف ريرج نبا هاور : هلوقب هيلع قلع مث

 . يبهذلا مالك ىهتنا . « هنم ةفآلا لعلف ؛ ةركن ذاعمو . ذاعم نع « نسحلا

 ١. ةديدش ةراكن هيف ثيدحلا اذهو ١ : لاقو (1/*50) « هريسفت » يف ريثك نبا هركذو

 . هنسَحَو ( 5075/8 ) ؛ متفلا » يف هجرخأف ينالقسعلا ظفاحلا امهفلاخو

 وهو ( قازرلا دبع ) نع يوارلا مسا يف فيحصت (17110 : ست) مقر رثألا يف عقوو

 ةريثك قازرلا دبع نع « ىيحي نب نسحلا ةياورو « (ىيحي نب دمحأ) راصف ( ىيحي نب نسحلا)

 . « ريسفتلا ١ يف نارودلا

 : لاقف هيف هخيش يربطلا بسن ثيح فيحصت (1947١؟ هت) مقر رثألا يف عقوو

 ( يدزألا ىيحي نب دمحأ) همسا هل رخآ خيش هلعلو . (يدوألا») نم فحصم هلعلو « (يدزألا)

 . ملعأ هللاو . ديعب وهو

 لامكلا بيذهت »و 2« (11161/40/8 « تاقثلا ١ و « (185/81/؟9) « ليدعتلاو حرجلا : -: رظناو

 « بيذهتلا بيرقت هو « مرا « بيذهتلا بيذهت »و 2 )90/704/1١( « فشاكلا هو ء (١؟4/ه ١7/1١١٠

 ) 2» )1١4/80/1١(44/5ا/ ) «يربطلا ريسفت لاجردو .

 مه 6 ج © ه8 <

 ١ ىبلعثلا هللا دبع وبأ- )١/ا/ا١(

 ( ش ١/رالث : بط)
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 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 وهو ؛ نانثا امهلعلو  ىبلعثلا « ناميلس نب دلاخ نب فسوي نب دمحأ « هللا دبع وبأ

 . نومأم « ةقث ١ ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبسو ثالث ةنس يفوت  ديعب

 و هؤا9و ؛١4مهو "م4هو "١141و ١الالاو 5١9 ست) مالس نب مساقلا ديبع يبأ : نع ىور

 و 1مم )ا1هذئمو ١؟ذكلو ١1؟731و 1111/6و 6١ 4الو خ4١ /تككوو ”خفدو ”؟همو هذه4و

 و 1ك415و 84١1الو ١الا8و !هل1١و !١؛ةكفو ١45 ١٠و 45١4١و ١"ة4الو ١1؟الكالو 1"اللثو 044

 و ؟ام55و ؟١هذلو ؟11١ا/4و !١ةكمو 974١5و 44١5و ١٠١5و ٠١19و ام457و اخككلو اذخكو

 و 1511ل5و ؟هزحدو ؟هالدلو !ههدؤو !؟111لو ؟8مهغو [881515و ١71همو ؟؟الهكو ؟؟197و 5114

 و ؟هؤالهو مظههدلو "عمو "1001و "؟ه18و 711-الو ؟ءكاؤو ١٠7لمو ؟ةالخحو ؟مخلكاو 1“

 نارسمع نب دمحأو 2 م18 هترو ( 5ل414و "الا ؟؟و 5ك ١و 161/و 5701و "5147و 01مل“

 نب نافعو . برح نب ناميلسو ديزي نب ميورو ٠ يلصومللا عفان يبأ نب دمحأو . يسنخألا

 نب لضفلا] ميعن ىبأو ٠« حضاو نب بيسملاو . ميهاربإ نب ملسمو ؛ قباس نبا دمحمو « ملسم
 «٠ 82/8:/171١99(. تاقثلا» [يسلايطلا] ديلولا ىبأو 2 0719/4 م/8) : تاقثلا ١ [نيكد

 (177؟/88/4) «دادغب خيرات » (سيبد) فورعملا ءيرقملا نسحلا نب دمحأ : هنع ىور

 . قاقدلا دمحأ نب نامثعو ٠ (1910/147/8) « يئطقرادلا نئس » زازبلا تباث نب دمحأ نب هللا ديعو

 يوحنلا هيوطفنو « يضاقلا دمحأ نب مركمو ؛ دلخم نب دمحمو « يميكحلا دمحأ نب دمحمو

 . كامسلا نب ورمع وبأو

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم ٠ - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو
 . «دادغب خيرات » يف هتمجرت نم

 ًانومأم « ًةقث : هنوك ىلع ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تقفتا :حيرجتلاو ليدعتلا
 « لادتعالا نازيم ١ و« (175/518/5) دادغب خيرات هو ٠ 7117/4/2 « تاقثلا » :رظناو

 . (48/58) «٠ يربطلا ريسفت لاجر هو (1//141/1)

 اهنم تس يف يربطلا همهبأ 3 ةياور نيتسو نامث ىلع « ريسفتلا » يف هل تنقو : تلق

 نأ « اهديناسأ ةسارد نم انل نيبت : ( 5845و ”8ه4و 5115و 5846و ”"؟١41و ؟89) يه
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 . ملعأ هللاو «٠ ةدحاو ةياور « بيذهتلا» يف هنع ىورو . اهيقاب يف همساب حرصملا وه مهبللا

 . ( يبلغتلا ) ىلإ ( يبلعثلا) نم ةرم نم رثكأ هبسن فحصت دقو

 هج تت © © +

 (قاحسإ همسا نم ) فلألا باب [1]

 (1954) يديهشلا يرصبلا بوقعي وبأ- 4١

 ( ةجام نباو . يئاسنلاو « يذمرتلاو . ليسارملا يف دواد وبأ )

 (ش هر رك" : بط )

 (ش؟/ر6:اهت)و .(شا1/ر1 : خت)و ء(ش "/ر ١5 : ست)

 يفوت « يرصبلا « يديهشلا « ديهشلا نب بيبح نب ميهاربإ نب قاحسإ. بوقعي وبأ

 . ةقث « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيسمخو عبس ةنس

 و 4706و 1154 ست) ريشب نب باتعو (دم) و (4١٠٠ه ست) يساؤرلا ديمح: نع ىور

 واةثلخأو 1886و 7550و !44"1و 71757" !؟4الو !"917و 171مالهو !١١ماكو م444و ماو 1

 و 1475 ست) نامي نب ىيحيو ء(دم)و , (7584 هت) سنأ نب شيرقو . (ت.دم)و 20

 . (س) و (10/* خت) شايع نب ركب يبأو (س)و (110/1 خت)و « (14 هت)و ء (14608و 4

 دمحم متاح وبأو 2 (18504 /117/8) ٠ تاقثلا » ىضاقلا ميهاربإ نب قاحسإ : هنع ىور

 . )91١9/511/9( « ليدعتلاو حرجلا ٠ - ةباتك - يزارلا سيردإ نبا

 ًاقودص ةقث : هنوك ىلع هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تقفتا : حيرجتلاو ليدعتلا

 . انومأم

 «لامكلا بيذهت هو 2 )1١1509/1117/8( « تاقثلا هو « (/19/911/9) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 بيذهت هو ء )789/1810/١( ؛ بيذهتلا بيذهت ١و 2( 707١/9 /)) ء« فشاكلا »و ء ع( 5/1/0

 . (9١١1/"؟) « يربطلا ريسفت لاجر » و «٠ )4/948/١؟2( ١ بيذهتلا بيرقت ٠ و (41/1//١181؟) «بيذهتلا

 مه مه مه © «©
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 فلألا باب | ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (*4884) فاوصلا يرصبلا بوقعي وبأ 7

 ( يذمرتلاو « دواد وبأو , يراخبلا )

 (ش'“/ر":بط)

 ( شا/را قت)و .(شا١/را١:هت)وء.(شا/ر١ :ست)

 ةنس يفوت « يرصبلا « يلهابلا ٠ فاوصلا دمحم نب ميهاربإ نب قاحسإ , بوقعي وبأ

 0 . ةقث « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيسمخو ثالث

 قت) يسودسلا باطخلا نب رمعو ١ (74884 ست) رقشألا نسحلا نب نيسحلا : نع ىور

 (185/9) « ةباحصلا مجعم ٠ رصن نب ميهاربإ نب قاحسإو « (20ه هت) عيبرلا نب مثيهلاو ء 4

 ١ (39/ ) « نيوزق رابخأ يف نيودتلا ٠» نانس نب ليعامسإ « (140 )١/ «طساو خيرات ٠ مالس نب ملسأ

 /؟١/؟) « ةميزخ نبا حيحص » راطعلا حون نب ملاسو ٠ )445/67/1( ٠ يليقعلا ءافعض » ملسأ نب حورو

 /40/6) « لماكلا» ةبيتق نب ملسو «٠ 015/14/) « طسوألا مجعملا ٠ يعبضلا حون نب ديعسو (5

 ٠» يثراحلا رشب نب ورمعو 2 (0887/؟ه/ه) « رازبلا دئنسم ١ ثراولا دبع نب دمصلا دبعو ء 4

 . (80/9١1و2/#) « يذمرتلا نئس » يئاوتسدلا ماشه نب ذاعمو « (/١ه/1#١/١) 0 كردتسملا

 نب دمحأ (48/881/14) « ريبكلا مجعملا ١ يرتستلا رازبلا هللا دبع نب دمحأ : هنع ىور

 يرودلا نيساي نب دمحم نب هللا دبع نسحلا وبأو ؛ )0١51/171١/8( ؛ تاقثلا ١» ريهز نب ىيحي

 )١//401( « نيوزق رابخأ يف نيودتلا » درم دازآ نب يلع نب دمحمو ؛ )0157/1١/٠١( « دادغب خيرات ه

 مجعملا ١» برح نب حون نب دمحمو . (9//779/810) « لماكلا » يناولحلا رامتلا ىسوم نب دمحمو

 . (/1؟؟/44/10١/ ) « طسوألا

 . ةقث : هنوك ىلع هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تقفتا : حيرجتلاو ليدعتلا

 خيش مسا ( ؟١:؟/44/1) ' راثآلا بيذهت نم دوقفلا ءزجلا » يف عقو : ( هيسبنت )

 نأو 2 يبسارلاو 2 يسودسلا نيب طلخ كانه نأ رهاظلاو ( يسودسلا باطخلا نب رمع) يربطلا

 يفوه امك « (يسودسلا لفغد نب عافد) نع يوري يذلا 0 يبسارلا وه هنع يوري يذلا هخيش

 ١؟١



 « ريرج نبا يربطلا ةاورل ريبكلا مجعملا » رخآلا يباتك حاضيإلا نم ديزملل رظناو « امهيتمجرت

 يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست »و « ( "9/46/1) ٠ حيحصلا يف يراخبلا مهنع ىور نم» : رظناو

 ليدعتلا ١ و 2« (170781/171/8) «تاقثلادو « )1/07/1١/( « يراخبلا حيحص لاجر هو « (91/70/1) «ملسمو

 (58540/164/5) « ىنكلا درس يف ىنتقملا هو )7/١//901( ١ « فشاكلاهو « (/0/10/4/1) ٠ حيرجتلاو

 )771/19/١( «بيذهتلا بيرقت» و 2 )110/1١//107( :بيذهتلا بيذهت»و ١ (691/ا/١ /؟) « لامكلا بيذهت»

 : ليقو  يندلا ٠ فاوصلا « ديعس نب ميهاربإ نب قاحسإ زييمت  ”؟

 « َفْعَض هدج ىلإ بسني دقو « يراصنألا ةيراج نب عمجم ىلوم : ليقو « ةنيزم ىلوم  ينزلا

 . ثيداحأ ةثالث ةجام نبا هل ىورو

 . امهريغو « يدزألا ناهام نب هللا دبعو « ميلس نب ناوفص : نع ىور

 .امهريغو بساك نب ديمح نب بوقعيو « يمازحلا رذئلا نب ميهاربإ : هنع ىور

 . ٠ يوقب سيل ثيدحلا ركنم ٠ : ةعرز وبأ لاق

 . « ثيدحلا نيل » : متاح وبأ لاقو

 . ٠ ريكانم هدنع » : يدنغابلا لاقو

 . « تاقثلا » نم ةعبارلا ةقبطلا يف نابح نبا هركذو

 . « هيلع فقأ ملو ٠ هنع ىور يئاسنلا نأ لبنلا يف ركذو ٠ : ظفاحلا لاقو

 32( 101/1480 ٠)١/ بيذهتلا بيذهت هو 2( 57/50/9١ « لامكلا بيذهت » : رظناو

 . ( "491/90//191) « ةفيعضلا هو . ( ؟ا/9/91# )١/ « فشاكلا

 (ها/٠8) يدادغبلا بوقعي وبأ- 5

 ( يئاسنلاو . دواد وبأو ١ درفملا بدألا يف يراخبلا )

 (شا ٠١ /را" : بط)

 (شا"/ر؟ قت) و . (ش "ار "هت) و ١ ( شا/ را* خت)و . (ش“"/را"“ ست)

 ؟ ١7



 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 - ارجماك نب ميهاربإ (  ليئارسإ يبأ ) مساو  ليئارسإ يبأ نب قاحسإ . بوقعي وبأ
 ةنس يفوتو « ةثامو نيسمخ ةنس وحن هدلوم « يدادغبلا « يزورملا  ميجلا نوكسو ميلا حتفب

 . نآرقلا يف هفقول هيف َمُلكُت قودص « ةرشاعلا رباكأ نم « نيتئامو نيعبرأو تس : وأ ٠ سمخ

 : خت )و « (151807 ست) ةفيلخ نب فلخو ء (0851 هت) حبألا رمع نب دامح : نع ىور

 قازرلا دبعو (”:014 هت) يدهم نب نمحرلا دبعو . (م1867 ست) ةنييع نب نايفسو 2« ١

 /؟ خت) يناعنصلا متسر نب دلاخ نب زيزعلا دبع دمحم يبأو . (؟١8 بهت) يناعنصلا مامه نبا

 (؟ه قت) سنوي نب ىسيعو . (”4484 ست) يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبعو « (480و 9

 و ؟4؟؟48 ست) ينزاملا ليمش نب رضنلاو , (74415 ست) يزورلا ينانيسلا ىسوم نب لضفلاو

 فسويو . (د)و 01/8١( ١ ست) يناعنصلا فسوي نب ماشهو ١ (05155و 708419 5565و 6

 )١/ « ءامسألاو ىنكلا ١ دانقلا كللا دبع نب ميهاربإ ليعامسإ يبأو 2, م(م56 قتر يفنحلا جاجحلا نبا

 نب ميشهو « (©014/410/1) ؛ ءامسألاو ىنكلا ٠ يناعنصلا بيبش نب بويأ ديزي يبأو 5 ل

 . )08/١”( ؛٠ ناجرج خيرات ١ ىلعي نب ىيحيو ء (10/1) « جاجحلا نم نيراوتلا» ريشب

 يبأ نب دمحأو . (557/80/) « يقهيبلا ننس ٠ دلخم نب دمحم نب ميهاربإ : هنع ىور

 نب ليعامسإو )1111/١40/5( « جرختسملا ٠ نايب نب قاحسإو ٠ (؟58/1) « راثآلا يناعم حرش ٠ نارمع

 نئس » طانحلا دمحأ نب دمحم نب ديعسو « (18778/167/7 «يقهيبلا ننس» نيساي نب سنوي

 « (1/901/4) « ينطقرادلا نئس : ةيح يبأ نب ىسيع نب باهولا دبعو « )4/١١15/1١( : ينطقرادلا

 . (11591/458 )١/ ؛ كردتسملا» يمرضحلا نوراه نب دمحمو

 . ةقث :هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 ًاموثشم ًايفقاو ناك هنكلو « ًاسِّيك . ثيدح بحاص . ًاعرو : ًاظفاح « ًاطباض ًاقداص « ًانومأم

 ناك : ليقو. ةنحملا مايأ مهتا نمم ناكو . ًارارم عجرو ؛ نارقلا يف فقو 2 ًالقنتم  ًاطلخم

 . !! اعروت فقي

 عم هناحتمال هركذ ضرعم يف , نيعضوم يف ؛ هخيرات » يف يربطلا هركذ دقو : تلق

١*7 



 يربطلا خويش مجعم فلألا باب

 هلدعب هللا هلماعو  قحتسي ام هللا نم هيلع  هرمأبو ٠ نومألا نمز « نارقلا قلخ ةنتف يف هريغ

 . هئاملع ىلإ ةءاسإو « مالسإلا قح يف عدب نم هادي تفرتقا ام ىلع !! هلضفب ال

 ست) مقر رثألا هدكؤي ؛ (ليئارسا) ىلا ( 8085١ ست) مقر رثألا يف همسا فرحت دقو

 . نتلاو 2 دانسإلا ىق هل هباشملا ا. 024

 ةياور هدكؤي 1١97810( ست) مقر رثألا يف (نع) ةظفل ىلإ (نب) ةظفل تفحصت دقو

 . ملعأ هللاو فيحصت ريغ نم 0: خت) « خيراتلا » يف هل يربطلا

 نيعم نبا خيرات »و 2« (1١؟١97/814/1) « مدلا رحب » و « ( "0/97 ) « ىربكلا تاقبطلا ٠» :رظناو

 140/١ « ريبكلا خيراتلا » و « ( 50// 75/١ ) ؛ تاقثلا ءامسأ خيرات هو « ( ؟41/ )٠١7/1١ « يمرادلا ةياور

 ءاملعلا دلوم هو ء( 11605/115/8) : تاقثلا »و ٠ )16/51٠١/5/( ليدعتلاو حرجلا هو « ( /1١١

 بيذهت هو 2« ( 7587/891/1) « دادغب خيرات »و « ( ١/8/١ ) « ءاعدلا باتك »و ء ( ه"9/1) « مهتايفوو

 و (38171 /69١/؟) « ىنكلا درس يف ىنتقملا ١ و « ( ؟١/87/184) « فشاكلا هو ء ( 782/848 /؟ ) « لامكلا

 ١87/١/ ) « لادتعالا نازيم ١ و ( )8497/8/1١ « نيثدحملا تاقبط »و « ( )4494/484/١ « ظافحلا ةركذت »

 « بيذهتلا بيذهت»و 2« )711/1١( « ةياهنلاو ةيادبلا ١ و ء )1174/475/11١( « ءالبنلا مالعأ ريسدو ء ( 0"

 تاقبط دو « (11171/174 / ) « نازيملا ناسل ١ و « ( )908/٠٠١/1١ « بيذهتلا بيرقت ١ و « (416/1946/1)

 . /15١( #7 ) « يربطلا ريسفت لاجر هو « ( 477/51/1) « ظافحلا

 © ه9 5 © © ©

 )١416١( ىفوكلا بوقعي وبأ ©

 ( ش"”/ر 4: بط )

 (شا١/ر١ : قت)و « ( ش ؟/ر # ست)

 « راطعلا  داص اهدعب « نوئلاب  يِرّصَتلا . ىلهابلا ٠ دايز نب قاحسإ . بوقعي وبأ

 . قودص « ةرشع ةيداحلا نم « ىفوكلا

 دمحم نب بوقعيو 2 (191/094و 1415١١ ست) ىخلبلا قاحسإ نب دمحم : نع ىور

 « (8198/870/8) « ريبكلا مجعملا ٠ ايركز نب ميهاربإو 2 74٠( قت)و 2 ١444( ست ) [يرهزلا]
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 فلألا باب | ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 111 0 ىنتقلا ؛ 0 ' ملسم نب نافعو ممر مسوي هر «دادغب خيرات ١» [ سنوي ب نبأ ليئارسإو

 . (151/94/0) « ريبكلا مجعملا : يجذيإلا مارهب نب دمحأ : هنع ىور

 دمحم ةمجرت (7868/84/0) « دادغب خيرات ١ ف بيطخلا هركذ : دلاو ليدعتلا

 . ١ ليئارسإ نع  اقودص ناكو  يفوكلا راطعلا دايز نب قاحسإ هاورو .. » : لاقو « قباس نبا

 /١؟) يف «يربطلا ريسفتل» امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هركذ :تلق

 هايمسو ( 191707/11/17 ) يف ىرخأ ةرم هاركذ مث : نونلاب ( ًايرصن) هالعجو

 . أطخ وهو « نينثا هالعجف  ءابلاب - ( يرصبلا) (بوقعي وبأ ناطقلا دايز نب قاحسإ)

 - هرخآ يف ءات ةدايزب - (ةدايز) ىلإ (1444 ست) مقر رثألا يف هيبأ مسا فرحت دقو

 . يرهزلا دمحم نب بوقعي نع هيف يوريو (دايز) نم الدب

 يجذيإلا مارهب نب دمحأ نع « (4517/84/0) « ريبكلا مجعملا » يف يناربطلا جرخأو

 .ًاضيأ بوقعي نع « هنع

 ةهههمممو

 (ا0/4) ينارحلا بوقعي وبأ - 5

 (شا١/رك : بط)

 (شا/راقت)و ء(شا١ا/را:اهت)وء(شا1/ر 4 : ست)

 ةيداحلا نم « ينارحلا « يباطخلا « ريبكلا دبع نب ديز نب قاحسإ . بوقعي وبأ

 . « تاقثلا ١» يف نابح نبا هركذ ةرشع

 هت)و 2 05ةا44و "5١01و ل كو ؟8"الالو ست) يبايرفلا دمحم نب هللا ديبع : نع ىور

 نب هللا دبعو « (1؟070/80/1) « ليدعتلاو حرجلا : ريبكلا دبع نب ديعس همعو (77 قترو 2 (؟40»

 « )17١/4//4739/0( « لادتعالا نازيم ١ دقاو نب هللا دبع ةداتق يبأو ع (9:١0#/5غ/ه) « تاقثلا » رفعج

 ةشاق) «لماكلا» يفئارطلا نمحرلا دبع نب نامثعو ٠ (28/) « لماكلا » مكحلا نب رافغلا دبعو

 2 (8/14١47ه/59) «لامكلا بيذهت» ناميلس نب كيدفو« (؟؟١/94) « لماكلا» نمحرلا دبع نب نوعو
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 يربطلا خويش مجعم قلألا باب
 حرجلا » (ةموب) ؛ دواد ىبأ نب ناميلس نب دمحمو « (188/8) « ءالبنلا مدل 37 ميلس نب دمحمو

 ديزي نب دمحمو « (؟؟١/4) : حتفلا ةمدقم» يروصلا كرابملا نب دمحمو « ١( :١٠502/9/؟) « ليدعتلاو

 ىبأو 7١4( ٠ /1) ؛ حيرجتلاو ليدعتلا» ليفن نب رفعج يبأو )/1١( « الوكام ن.١ لامكإلا » نانس نبا

 . (1؟١١/075؟/م) « تاقثلا + ميعن

 نب دمحأو 2 )05895/515/١6( « تاقثلا ٠ يدلبلا نيكسلا نب ىسيع نب دمحأ: هنع ىور

 2 (15947/505/9؟)؛ نييماشلا دنسم » يلع نب نسحلاو ء (044/47/5)« يليقعلا ءافعض » يبيصنلا دمحم

 يبأ نب دمحم نب نيسحلاو + )١114417/٠٠١/11١( : ريبكلا مجعملا ١» يرتستلا قاحسإ نب نيسحلاو

 (5/1١1؟؟/8) « تاقثلا » ديز نب قاحسإ نب ريبكلا دبع هنباو 2 )171/٠08/4( « تاقثلا ١ رشعم

 سيردإ نب دمحم متاح وبأو ٠ )1١7/6( ٠ الوكام نبال لامكإلا ه رمع نب ريبكلا دبع نب قورافو

 /45/5) هطسوألا مجعملا» يمرضحلا هللا دبع نب دمحمو . (11571/10/5) ؛ ليدعتلاو حرجلا » يزارلا

 . (50/150/5) « ريبكلا مجعملا ١ يناهبصألا هدنم نب ىيحي نب دمحمو ء (4

 (1؟ 57 /177/8) «تاقثلا» يف نابح نب دمحم هركذ : دلاو ليدعتلا

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو

 (54١/38/؟) « ىنكلا درس يف ىئتقملا و « (11589/550/) « ليدعتلاو حرجلا » :اضيأ رظناو

0 

 ( ١ا/ه قت) يرصبلا ناميلس نب قاحسإ - ما

 (شا/ را: قت : بط)

 ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل ؛ ةرشع ةيداحلا نم ٠ يرصبلا « ناميلس نب قاحسإ

 . « راثآلا بيذهت نم دوقفملا ءزجلل ٠ هقيقحت يف اضر يلع خيشلا هفرعي ملو

 . ( ١1/8 قت) يدع نب ايركز : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 بيذهت نم دوقفملا ءزجلل ٠ هقيقحت يف اضر يلع خيشلا كلذكو ! ةمجرت ىلع هل فقأ مل
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 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 دب قرط ثالث نم م ؛ هقيط نم يربطلا قاس يذلا . ةمجرتلا وضوم تعيدحلاو را
 ثيدح نم قرط ةدع نم مث « ديز نب ديعسو « دوعسم نبا نع كلذ لبقو « ةشئاع نع ًاضيأ

 « يراصنألا هللا دبع نب رباجو ٠ صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو « سابع نباو ٠ ةريره يبأ

 دنع قرط ةدع نم ءاج دقو ؛ مهريغو دمحأو ناخيشلا هجرخأ حيحص ثيدح ؛ ةبراقتم ظافلأبو

 . يردخلا ديعس يبأو « فوع نب نمحرلا دبعو ؛ ةملس مأ ثيدح نم مهريغ

 ١170/ /4) «كردتسملا» ىلإ « )١0/5/170/١( « دوقفملا ءزجلا« راثآلا بيذهت» يف امل ةفاضإ : ريظناو

 . )1١9/151/1( «يلماحملا يلامأ» و « (4559/7/8) «ىلعي يبأ دنسم» و (51/97) «يقهيبلا نئس» و (/510/

 ةهقععم مم

 )1511١( يطساولا رشب وبأ - 8

 ( يثاسنلاو « يراخبلا )

 (ش ه/ ره : بط )

 ( ش١ /را"قت) « ( شارار4 هت ) , (شا/ر# خت ) ١ (ش /ر؟8 سن)

 لبق هدلوم 2 يطساولا « نارمع ىبأ نب ثراحلا نب نيهاث نب قاحسإ « رشب وبأ ١

 . قودص « ةرشاعلا نم « ةئاملا زاج دقو « نيتئامو نيسمخلا دعب يقوتو 2 ةئامو نيسمخلا

 ست) يطساولا هللا دبع نب دلاخو , (؟4840 ست) قرزألا فسوي نب قاحسإ : نع ىور

 ور ١ /87و 5١؟94١و ١همال١و ١ه5ككو 554١و ١؟؟4١5و !١١هءالو 584١١و 99/98" و الادالو "وا

 و ”10/4178"و "هالااو 1815و "؟خ54و ؟ةهل9و ؟58م75و ؟5لاهو ؟هكل"كو 7" هزلكو ؟ءقككو 1م"

 واع (؟91/و 1538و 1958و "73١ بهت)و 2 (18/1و 151/1 و 4/١" خت) وء (98774و "او

 ليوطلا هللا دبع نب ىسومو« (18175 ست) ريشب نب ميشهو « (س « خالو « (091و 44ةو 114 قت)

 . (18"ه/ "ه1/50 « لماكلا »

 فسوي نب نارمعو ء (1741/5/0) « نابح نبا ميحص » ةبطحق نب هللا دبع: هنمعع ىور

 وبأو « (مالاال+/١؟ه/4) « ةمظعلا» نادعم نب دمحأ نب دمحمو « (هالال/107+/) :ةمظعلا» ةلاضف نبا

 1/7 هارم « ةناوع ىبأ دكسم ىنييارفسالا ةناوع وبأو 2 هداه «رازبلا دنسم » رازبلا ركب
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 ًاقودص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . نيقاهدلا نم « ثيدحلا ميقتسم هب سأب ال

 (/9؟444/5/١1) و (1908/8/") « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذو

 . « ةمجرت هل دجأ ملو ؛ « هخيرات » نم عضاوم يف رفعج وبأ هنع ىور ٠ : لاقو

 هتمعنب يذلا هلل دمحلاو !! رخآلل لوألا كرت مكو . كيدي نيب ةمجرتلا هذهو :تلق

 . تاحلاصلا متت

 نينامث شاع نم ءامسأ» هباتك يف الو « « ةثاملا لهأ ءامسأ ٠ هباتك يف يبهذلا هركذي ملو

 هيلع يكاردتسا يف هتركذو « « ةئاملا لهأ ءامسأ» هتلاسر ىلع ليذلا يف هتمجرت دقو «هخيش دعب

 رهاظلاو ( 8077و ١787 ست) مقر نيرثألا يف دواد نيبو هنيب ديكأ طقس عقو دقو

 . يطساولا دلاخ هنأ

 و( حيحصلا يف يراخبلا مهنع ىور نم هو ( )8//١761١/1١١1 « تاقثلا ١ :رظناو ْ

 /؟) ؛ لامكلا بيذهت هو « ( «6/5/١ حيرجتلاو ليدعتلا ١و ؛ ( ا/ا//١/05 ) ؛ يراخبلا ميحص لاجر »

 درس يف ىئتقملا »و « )598/87/١( « نيشدحملا تاقبط »و « ( )70/587/١ « فشاكلا »و « 2(

 ع( ه١١١9/1 )١/ « بيذهتلا بيرقت ١ و « (410/700/1) « بيذهتلا بيذهت هو « 587/111/١( ) « ىنكلا

 . (5"/:17) « يربطلا ريسفت لاجر »و

 (940:5) فالعلا بوقعي وبأ - 4

 ( ةجام نباو . يراخبلا )

 (شم/ را" :بط)

 (شا/را'قت)و .(شا/را:هت)وء.(شاكر/ر١٠ : ستر

 عست ةنس يفوت . يطساولا . فالعلا , دايز نب بهو نب قاحسإ . بوقعي وبأ
 . قودص « ةرشع ةيداحلا نم نيتئامو نيسمخو

 ناكسم نب ىسوم نب دوعسمو « ( 1١8هو 8١878 ست) ىسوم نب هللا ديبعو :_نع ىور
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 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 دمحم نب بوقعيو 20 (417“ قت)و . (ة4605 ست) ١ نوراه ن نب ديزيو (24848و 855314 سق) يطساولا

 يبأو « (1950هت) يسلايطلا دواد يبأو ء 075074 ست) يريبزلا دمحأ يبأو 2 55١( قت) يرهزلا

 . 4544و ؟؟44 ست) يدقعلا رماع يبأو . (”الال+؟و "0955و 1005 ست) ليبنلا مصاع

 . )11517/11١8/8( « تاقثلا ١ ةبطحق نب هللا دبع : هنع ىور

 .اقودص: هنوك ىلع ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تقفتا : حيرجتلاو ليدعتلا

 - ةمجعم نيشب  ناكشم نب ىسوم نب دوعسم هخيش مسا يف ليقو : تلق

 /8) ؛ تاقثلا هو « )١1/519( « ثيثحلا فشكلا ١ « (874/7/؟) « ليدعتلاو حرجلا ١» : رظناو

 « فشاكلا ١ و « (288/4م5//1) « لامكلا بيذهت ١ و ء(و0/عد/1) حيرجتلاو ليدعتلا 24 ١

 . )584/١١/١( « بيذهتلا بيرقت دو 2 )418/177/١( « بيذهتلا بيذهت هو 2 07/58 ة/1)

 ةهمدومومو

 *”  بهو نب قاحسإ زييمت ١ يسمرهطلا .

 . ريكانم ثيداحأب بهو نبا : نع ىور

 « ليطابألاب ثدحي « كورتم « باذك و : ينطقرادلا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ( احارص ثيدحلا عضي د : نابح نبا لاقو

 5ا/) « ثيثحلا فشكلا ١ و « )175/844/١( « لماكلا ١ و « )5١//19( « ءافعضلا باتك » :رظناو

 . )١/ 11١748/930/4( « نازيملا ناسل ذو ء )57/1١4/١( « نيحورجملا ١ و « (10/

 ةهوعمممم

 يراخبلا « بهو نب قاحسإ زييمت "4

 . ريبزلا يبأو ٠ عفان : نع ىور

 اهاور مستو « ركنُيو « فرعُي ام هنع يوري » : لاقو «داشرإلا » يف يليلخلا هركذ

 ( ءافعضلا

 . (11079/909/1) « نازيملا ناسل ١ :رظناو

 ةهيوقققوم
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 مالك نم ةفحتلا :٠ هامس فينصت هل » : لاقو , ةعيشلا لاجر يف يط يبأ نب هركذ

 ( تيبلا لهأ

 . 0118/99/17 « نازيملا ناسل ١ :رظناو

 . يفوكلا ؛ بهو نب قاحسإ زييمت "1

 . يبهذلا هركذ اذك « يزوجلا نبا هركذب حرصي ملو . يبعشلا : نع كور

 , (01؟/5190) « ثيثحلا فشكلا » :رظناو

 (ليئارسإ همسا نم ) فلألا باب [1]

 (88891) ليئارسإ يبأ نب ليئارسإ - ٠

 (شا/را١ : فت : بط)

 هل دجأ ملو . هفرعأ مل ء اهنود امف « ةرشاعلا نسم « ليئارسإ يبأ نب ليئارسإ

 - (ليئارسإ يبأ) مساو «  ليئارسإ يبأ نب قاحسإ « بوقعي وبأ : هنأ حيحصلاو ةمجرت

 (ها/85) يربطلا خيش : يدادغبلا « يزورلا  ميجلا نوكسو « ميما حتفب  ارجماك نب ميهاربإ

 (44) مقرب ؛ خويشلا مجعم » يف هتمجرت دقو

 .("هزحكا ست ليمش نب رضنلا : نع كور

 .يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 ليئارسإ يبأ نب قاحسإ بوقعي وبأ : هنأ حيحصلاو . هفرعأ مل : حيرجتلاو لبدعتلا

 ليزن يرصبلا « يوحنلا ٠ ينزاملا « ليمش نب رضنلا نسحلا وبأ : وه انه هخيشو

 يف هل تمجرت دقو تبث ن ةقث « ةعساتلا رابك نم ؛ (04) ةنس يفوتو (119) ةنس هدلوم ورم

 ( ريبكلاو «١ ريغصلا نيمجعملا»
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 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 سعب

 (ليعامسإ همسا نم ) فلألا باب [1]

 ١ لالسلا دمحم وبأ- )4١؟١١7(

 (ش'؟/ره :بط)

 خت )و ء( ش ؟/ر 4 سق) : ١ر/اش(

 . قودص « ةرشاعلا نم « يلمرلا « لالسلا « ليئارسإ نب ليعامسإ . دمحم وبأ

 نب دمحم نب هللا دبعو 2 8008و 118779115118 ستر ديوس نب بويأ : نع ىور

 نب داورو ء(١/470)« لماكلا د يرصملا يومألا ىسوم نب دسأو 1 خت)و ء (١٠؟١4 ست) ةريغملا

 )517١/187/4( « ناميإلا بعش + يقرلا نامثع يبأ نب ورمعو (177/) « لماكلا ٠ ينالقسعلا حارجلا

 - ينكم الو « ىمسم ريغ - يبايرفلاو )580/1١68/9( ٠ « ليدعتلاو حرجلا ٠» ليعامسإ نب لمؤمو

 . (58١0179/1/؟) «ليدعتلاو حرجلا»

 رفعج نب ايركزو (19؟7/410/1) « ةيهانتملا للعلا » فسوي نب ريمع نب دمحأ : هنع ىور

 نب نسحلا نب دمحم نب سابعلا لضفلا وبأو ؛ )485/١( « لماكلا » يرهوجلا لالسلا دامح نبا

 وبأو © (584/1) : لماكلا » ملس نب دمحم نب هللا دبعو : (0170/781/4) « ناميإلا بعش » ةبيتق

 . ( 577/198/؟) « ليدعتلاو حرجلا ١ يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا دبع دمحم

 . 2« قودص وهو هنع انبتك ١ : متاح يبأ نبا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 )١4١8 ةنس ركفلا راد ةعبط نم 0٠١74١ ست» مقر رثألا يف همسا يف هتينك تديز دقو

 ١ . أطخ وهو « ( .. ليعامسإ نب دمحم ) همسا راصف (ه

 4 ماس راو >5" ست (١ لآلا)و . 2٠١541١ : ست » ( لالد) هنأب فصوو

 (0170/78/4) « ناميإلا بعش » (اوللا بحاص) و . )475/١( « لماكلا » (لالسز و

 0 يربطلا ريسفت لاجر ٠ و « ( 087/158/1) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 هه هاه © 2 2

 (/ةالد) يَلبُأْلا ركب وبأ 1
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 (ش 4 /ره : بط )

 (شا١/ر١ : هت )و . ( ش ؛/ر 4 ستق)

 « يرصبلا ١ يدوألا ٠ ٌيلبألا : رانيد نب رمع نب صفح نب ليعامسإ . ركب وبأ
 قودص « ةرشاعلا نم « ليلقب اهدعب : وأ « ليلقب اهلبق : وأ ٠ نيتئامو نيسمخو تس ةنس يفوت

 , (”4401 ست) (ردنغ) رفعج نب دمحمو « (/هال ست) ريمن نب هللا دبع : نسع ىور

 (1885لهت) و (”14:8و 8148 ست) ملسم نب ديلولاو . (س) . (5841 ست) ناميلس نب رمتعمو

 (50/1) ؛ يقهيبلا نئس ٠ ةلمرح يبأ نب دمحمو , (544/97) «ديهمتلا ١ شايع نب ليعامسإو

 )٠١/4( « جرختسملا » ةبقع نب ىسومو . ( ؟55/9) « ينطقرادلا للع » ةملس يبأ نب ورمع نب دمحمو

 « كردتسلا ٠» نوراه نب ىسومو « )915/٠١/4( ؛ جرختسملا ٠ ديعس نب ةبيتق : هنع ىور

 . تا

 ةلحرلا يف يبأ هنم عمس » : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتل او ليدعتلا

 تلق . ٠ هيبأ فالخب وهو بذكي هوبأ ناكو « هيبأ نعو هنع تبتك » : لاقف هنع هتلأسو ةثلاثلا

 . « هب سأب ال لوقأ نأ يننكمي ال٠ : لاق « ؟ هب سأب الو

 ( هيبأ فعض هقحل هبسحأ ؛ اقفان نكي ملو «٠ هيبأ نع هنع تبتك » : يجاسلا لاقو

 . « سأب هب نوكي ال نأ وجرأ ١ : ؛ هخويش يماسأ يف يئاسنلا لاق :٠ اضيأ لاقو

 . ةانثم يليألا ىلإ ةدحوم يلبألا نم (8148ست) رثألا يف هبسن يف فيحصت عقو : تلق

 « نادلبلا مجعم هو ٠ (174ه/١1/) « تاّقهلا هو « (005/158/9) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 )١/ « لادتعالا نازيم هو « ("55/؟١40/1) « فشاكلا ١ و ١ (:5/5؟/8) « لامكلا بيذهت ١و « ( /8/1)

 :ء 074/18/10 و 2 (ه١/18/907) « بيذهتلا بيذهت ١ و (5914/11/9/) « نازيملا ناسلد و « 080/8

 . (157/43) « يربطلا ريسفت لاجر »و « )1/1٠١7/1"1( « بيذهتلا بيرقت دو

 هه همه مه © م
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 فلألا باب : ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 ب يم

 (شال/را" : بط)

 (ش ؟/ار ؟ قت)و ء(ش "/ر ١١ ست)

 . فيعض « ةرشاعلا نم « يرصبلا « يلجعلا ١ فيس نب ليعامسإ

 يرسلا نب رهاقلا دبعو ع (19117 ست) يمشاهلا يلع نب دمصلا دبع : نع ىور

 ست) سباع نب يلعو , 071١ قت) ديعس نب ثراولا دبعو « (/41 قت)و ء (7845 ست) يملسلا

 ست) راوس نب دمحمو « ( "!/85هو 154110و11818هو 57" ست) رهسم نب يلعو 2(

 . ١54405 ست) دايز نب دحاولا دبع نباو ء. 5

 . )11١/1١-١١5( « ىلعي يبأ مجعم ٠ يلصوللا ىلعي وبأ : هنع يور

 ريسفتل» امهقيقحت يف ركاشدومحمو دمحأ ناخيشلا هركذ: حيرجتلاو ليدعتلا

 . يربطلا خيش هنأ امزجي ملو .! هيف اددرتو ("841/141/4) «يربطلا

 نكلو ؛ رثكأ وأ ؛ دحاو : وأ « نانثا امهلعلو « هيبأ مساو ؛ همسا يف هقفاو نم كانهو

 )١/ «همجعم» يف يلصولا يلعي وبأ لاق ثيح . ! وه هنأ نظلا بلغأو (يرصبلا) . هبسن مهدحأ

 . « .. ورمع نب نيوع انث - افيعض ناكو - يرصبلا فيس نب ليعامسإ انث و٠ : 2/1

 رخآو . ( يعطقلا فيس نب ليعامسإ) رخآو . ( يحايرلا فيس نب ليعامسإ )رخآو

 ٠ . ( قاحسإ وبأ ) هتينك

 مهعيمج وه هنأ مأ !؟ مهنم دحاو وه لهو !؟ رثكأ مأ !؟ ًادحاو اعيمج مهأ يردأ الو

 !؟ مهنع فلتخم هنأ مأ

 1١/ ىلعي يبأ مجعم هو (١ه؟/*؟١/4) ؛ لماكلا »و ١1157/4( 57/8 يليقعلا ءافعض » :رظناو

 «دادغب خيرات هو .« ( :٠ ) 1145/٠١/8 تاقثلا ١ و « (241/107/1) « ليدعتلاو حرجلا هو ء (115/11

 بيذهت ١و « )81/1١١4/1١"( « يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا ١ و )189/1١( : ءاعدلا » و ء (؟ )4/4 ١1/8

 ش )١ ؛ نازيملا »١و ء ( "0/1 ينغلا»و 2( ءالبنلا مالعأ ريس » و (04179/107/17) « لامكلا

 (:1/؟/0) وة / و (1/١01740/41)و١ ١ )1784/5١9/1١( ناسللا ١ و <« (تة/هو ء محو عرحإ

 . ( ١الال /45) « يربطلا ريسفت لاجر »و (77/5) و 2« )197/١( « ريدقلا ضيف» و « (:؟/94 //و
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 يربطلا خويش مجعم

 (140) رافصلا ركب وبأ ه5

 (ش ١/ر"ست) : بط )

 وخأ « يخلبلا رافصلا « ئناه نب رامسم نب ىسوم نب لضفلا نب ليعامسإ . ركب وبأ

 « ةقث « ةرشع ةيداحلا نم ؛ نيتئامو نينامثو تس ةئنس بجر يف يفوت « لضفلا نبا دمصلا دبع

 . هب سأب ال

 يبأو (140و ١؛هو ١٠١ ست) يصمحلا يديبزلا كاحضلا نب ءالعلا نب ميهاربإ :نع ىور

 (09/4//1740) « دادغب خيرات » يروباسينلا يدبعلا [دمحم] نب عينم نب رهزألا نب دمحأ رهزألا

 )١/ :ناميإلا بعش» يرصملا ىسيع نب دمحأو .0191/14/5) © يقهيبلا نئس» صفح نب دمحأو

 بوقعي نب دمحأ حلاص يبأو « )9١5/9/( « ينطقرادلا نئس د عفان يبأ نب دمحأو 6« 64

 ىسيع نب ليعامسإو . يورهلا ميهاربإ نب قاحسإو : (45/15/4) « ينطقرادلا نئس ١ يخلبلا

 نب رمع نب نسحلاو ,« ( 750707/5.00/) « ناميإلا بعش » يناولحلا يلع نب نسحلاو . راطعلا

 باوث نب دمحم نب ديعسو 2 (8478/400/) « ناميإلا بعش » طايخ نب ةفيلخو . يخلبلا قيقش

 /48/7) « يقهيبلا نئس » ينوكذاشلا ناميلسو « (47017/44/4) « دادغب خيرات » يرصبلا يرصحلا

 / 5) ؛ يقهيبلا ننس ٠ يركسعلا نامثع نب لهسو , يقشمدلا نمحرلا دبع نب ناميلسو ع(

 يبأو ع (1؟ة8/84//) « تاقثلا » يسودسلا ديعس نب نمحرلا دبع ةيمأ يبأو ءملكمقحل م5

 يشرقلا باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب هللا ديبع نب ةملس يبأ نب زيزعلا دبع نمحرلا دبع

 « ىطوحلا ةدجن نب باهولا دبعو : (8444/141/18 « لامكلا بيذهت » يندملا يرمعلا يودعلا

 ٠ يقرلا يملسلا طسق نب ورمع ىلع يبأو 2 )0814/455/1١( « دادغب خيرات » ةمالد يبأ نب يلعو

 ةنسلا ٠ ميهاربإ نب دمحم ةيمأ يبأو 3 يخلبلا ديعس نب ةبيتقو ١ (447/19/5؟) « لامكلا بيذهت

 هل يقهيبلا ننس ١» ديمح نب دمحمو ؛« نسحلا نب دمحمو « (0/71/57/9) « لالخلل

 /.ه/7) « يقهيبلا نئس » ءاوس نبا بحاص . فالعلا نمحرلا دبع نب دمحم نمحرلا دبع يبأو

 ٠ يسوسرطلا ديزي نب ىسيع نب دمحمو ؛ ىنادمهلا ءالعلا نب دمحم بيرك ىبأو ع(
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 فلألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ب اا “6 0 ب بسب

 ناميلس نب ىفاعملاو « مك يحإطر ١ ناميلا بعش و دمحمو ماا « ينطقرادلا ننس

 نايح نب ىسومو ع (91/131/1) « دادغب خيرات ٠ ميهاربإ نب يكمو (34/79/1) « داشرإلا » يرزجلا

 نب دانهو ع )7/71١5/15/1( « ناميإلا بعش-» رامع نب ماشهو )0/١1١1١/45/١7( « دادغب خيرات » رادنبلا

 ىيحيو 2( ١1/80/46 ينطقرادلا ننس » ةيقب نب بهوو 2 (895/84/1) « ريبكلا دهزلا » يرسلا

 . (15/88/9) « ينطقرادلا ننس ديمح نب بوقعيو )4944/111/١4/( ١ « دادغب خيرات » ىلعملا نبا

 دلخم نب دمحمو .2 0 يقهيبلا ننس » رافصلا ديبع نب دمحأ : هنع ىور

 دمصلا دبعو ٠ )1/5١١/1( ينطقرادلا نئنس ٠ عفان نب قلاخلا دبعو . ىضاقلا عناق نب يقابلا دبعو

 ركب وبأو ء 0 يناهبصألل ةوبثلا لئالد : ينابيشلا نسحلا نب رمعو « يتسطلا يلع نبا

 ش | . كامسلا نب ورمع وبأو , يعفاشلا

 نم وهف ضيرعلا دوسألاب هتزيمو « هذيمالتو هخويش مجعم نم « باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . ("19/99#+/5) «دادغب خيرات » يف هتمجرت

 . يدادغبلا بيطخلاو « ينطقرادلا هلاق . « هب سأب ال « ةقث ٠ : دلاو ليدعتلا

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ : تلق

 . ( 7519/18 /1) 6 دادغب خيرات ١ و « (ه/١/١1 ) « ينطقرادلل مكاحلا تالاؤس » :رظناو

 ه6 ههه 8

 (187.17) ىعجشألا مشاه وبأ هه

 ( ىنكلا يف يئاسنلا )

 (ش'_/ره:بط)

 (١/ر؟ قت ) «ء (ش ا١/ر؟" اهت) . (شا /ر١ خت ) . (ش ؟/ر “ ست)

 قودص ةرشع ةيداحلا نم . يصمحلا « يعجشألا « لكوتملا نب ليعامسإ « مشاه وبأ

 وا(511و 5١07 لهت)و (4١5و 5١9 قت)و (11/744و 189007 ست) ريثك نب دمحم : نع ىور

 (111//سس١/د) «ناسللا» سطفألا سنوي نب فسويو ١ (71778 ست) ىسيع نب قاحسإو «. ١ خت)

١ 



 . )9//1١7/1810( « ريغصلا مجعملا ٠ يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . «قودص » : بيرقتلا يف ظفاحلا لاق : حيرجتلاو ايدعتلا

 خاسنلا نم ءاطخألا ضعب تاعبطلا عيمج يفو « (؟1710728 ست) مقر رثألا يف عقو دقو

 لكوتملا يبأ نب ليعامسإ ينثدح » : (1؟5108) ؛ ريسفتلا » يف يربطلا لاق ثيح عباطلا نم وأ

 انث : لاق بوقعي وبأ ىسيع نب قاحسإ انث : لاق يصمحلا مصاع وبأ يعجشألا انث : لاق

 ثيدحلا قاسو .. . « لاق هللا دبع نع ةمقلع نع« ميهاربإ نع « شمعألا نع . نعم نب مساقلا

 لصفتل « ( انث و « ( لاق ) اتظفل تدازو ؛ (لكوتلا) ةظفل ىلع (يبأ) ةظفل تدازف
 نب ليعامسإ ) وه دحاو لجر ةقيقحلا يف امهو !! نيلجر امهلعجتف ؛ بسنلاو « مسإلا نيب
 . ةمجرتلا هذه بحاص ؛ ( يصمحلا يعجشألا لكوتملا

 وه رثألا اذه يف هخيشو , (مشاه يبأ) لدب (مصاع ابأ) يعجشألا ةينك تراص مث

 بيذهت» يف هتمجرت نم مضاو وه امك , (عابطلا نب يدادغبلا حيجن نب ىسيع نب قاحسإ)

 . (”0/4/1457/9) « لامكلا

 لكوتملا نب ليعامسإ ينثدح » : وه روكذللا رثألا دانسإل حيحصلا صنلا حبصي كلذبو

 نع نعم نب مساقلا انث لاق بوقعي وبأ ىسيع نب قاحسإ انث : لاق يصمحلا مشاه وبأ يعجشألا

 . ملعأ هللاو ؛ .. لاق هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا

 ( ء1ا/١٠) ه ١416 ةنس ةعبطو )١65/4( ١ ه٠4١ه8 ةنسل ركفلا راد ةعبط امأو

 (.. شمعألا نع نعم نب مساقلا ) اهيف ءاج ثيح اهيف أطخلا داز دقف

 )١/ « فشاكلا ١ و « (73880/177/7) « ىنتقملا ١ و « (47/4/184/5) « لامكلا بيذهت ١ :رظناو

 ريسفت لاجر هو )5/٠١9/1/!4( « بيذهتلا بيرقت »و ع« )180/١//081( « بيذهتلا بيذهت ١و 2« 2 4

 يربطلا ٠ )185/597( .

 (؟١) يدسلا بيرق يرازفلا دمحم وبأ - 5

 ( ةجام نباو . يذمرتلاو . دواد وبأو . «دابعلا لاعفأ قلخ » يف يراخبلا)

 ليش



 (ش ه /ره قت) ١ (شءهار هت) ١ (ش"؟ / ر؟ خت)و . (ش١٠١/ر؟6 ست)

 بيسن « يفوكلا « يرازفلا « ىسوم نب ليعامسإ  قاحسإ وبأ : لاقيو دمحم وبأ

 نم « نيتئامو نيعبرأو سمخ ةنس . نابعش نم نولخ لايل عبرأل . تبسلا موي يفوت .« يدسلا

 . ضفرلاب يمرو ءىطخي ؛ قودص « ةرشاعلا

 ست) ناقربزلا نب دوادو ء (م0/44.و 7م857 ستر يسمحألا مكحلا نب رشب : نع ىور

 87١ سقن) يفنحلا ىسيع نب نيسحو « (8494 ست) ينادمهلا قاتر نب نيسحلاو . (ت)و (5

 قت) [ يمجربلا نوراه نبا ] فيسو . 1١507( ست) [ناحطلا يطساولا] هللا دبع نب دلاخو « (

 و 71478هو ؟4:44و "7١541 و المو ؟؟7هو 7١ سق) يعخنلا هللا دبع نب كيرشو .(ق . ت)و م“:

 قت)و : ("”١011و 751917 و !اله5و ١44 هت )و ع ( "11و “والو الإ هو 1و او

 دبعو ١ (ت)و , (/80 قت)و . ١1585( هت) دانزلا يبأ نب نمحرلا دبعو . (ق.ءاتءد)و . 17

 نب يلعو (ت)و . (11/* خت) سباع نب يلعو ء (ت)و . (157/7 خت) يثالمللا برح نب مالسلا

 يوارلا  (ت)و (”ا/841/و 74745و 14١77و 95817 ست) يرصبلا ركاش نب رمعو« (/*ه قت) رهسم

 و 2. 18١( هت) يمورلا نب رمع نب دمحمو (/44 هت) سنوي نب ىسيعو . كلام نب سنأ نع

 و ١٠١558 ست) صوحألا يبأو « (ق « خع)و « (7817 قت)و (15817 هت) ريشب نب ميشهو « (ت)

 دمحم نب طابسأو ء 454١( ست) شايع نب ركب يبأو 4074١( ست) يرازفلا قاحسإ يبأو ع(

 لهس نب عيبرلاو ؛ (15741/178/8) «تاقثلا» دايز نب نسحلاو « (/701/58/1) «ىلعي يبأ دنسم»

 (9//19410/5719) «لامكلا بيذهت» يدايإلا ناميلس نب رفازو «٠ (018/8910/1) «ىلعي يبأ دنسم» يرازفلا

 ( 5410/4/0) « لامكلا بيذهت ١» يعخنلا جارد نب حونو « (98/5) «ءايلوألا ةيلح» ىلعي نب دمحمو

 نب نسحلاو ء (19؟/8) « نادلبلا مجعم ) يناجنزلا نكاس نب دمحم نب دمحأ : هنع ىور

 )١١/ : لامكلا بيذهت » لبنح .نب دمحأ نب هّللا دبعو )4154/584/1١( ٠ « لامكلا بيذهت » نايفس

 نيسحلا نب نمحرلا.دبعو ؛ (1؟4/8١4454/1) « تاقثلا » يزورملا دمحم نب هللا دبعو 2« 4

 لشي



 ىنانشألا صفح نب نيسحلا نب دمحمو . )16١/975/١( « لماكلا ١» دلخم نب هللا دبع نب لضفلاو

 متاحوبأو « (/0ها//00/م0) ؛ لامكلا بيذهت ١ حيرذ نب حلاص نب دمحمو « (774/10/6) ؛لماكلا»

 . 055 /197/9) «ليدعتلاو حرجلا» يزارلا ةعرز وبأو ٠ (775/197/1) «ليدعتلاو حرجلا» يزارلا

 , ًاقودص :هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 امأو « فلسلا همتشو « يشتلا يف ولغلا هيلع اوركنأ . ضفرلاب يمرو ٠ ءىطخي ؛ سأب هب سيل

 .هنع اوورو سانلا هلمتحا دقف ةياورلا يف

 ريغصلا خيراتلا» و. « )١184/77/1( «ريبكلا خيراتلا »و « (417/5) « ىربكلا تاقبطلا ١» :رظناو

 تاقثلا» و ٠ (777/197/6) « ليدعتلاو حرجلا »و ( 4/4/١ ) « ءامسألاو ىنكلا هو ء( 7 /

 هو 2 )"/491/7١١( « لامكلا بيذهت دو ء )700/١/#١6( « ءافعضلا يف لماكلا هو « (١؟4/8١٠/144)؛

 و 1١5/970/١( ) «ىنكلا درس يف ىنتقملا» و 2 (59901/9488 )١/ « لادتعالا نازيم » و )1١1١/500/١( « فشاكلا

 « (15ه/909) « ثيثحلا فشكلا ١ و « (///1/11) «ءالبنلا مالعأ ريس » و )70/88/١/( «ءافعضلا يف ينغملا»

 /45) ؛ بيذهتلا بيرقت ١و ٠ )10/597/١( «٠ بيذهتلا بيذهت ١» و 2 (1078/0//1790) « نازيملا ناسل هو

 . (197/48) « يربطلا ريسفت لاجر هو ء« (47

 (5849) يدبعلا ةيلاعلا وبأ  ه/

 (ش'؟/ر46:بط)

 (شا/را : هت)و .ء(شا١/ر١ : خت)و . (شا/رك :سقر

 . مث « يرصبلا « ىدبعلا « ىركشيلا « نامثع نب مثيهلا نب ليعامسإ . ةيلاعلا وبأ

 . يدادغبلا بيطخلا هقثو « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيسمخ ةنس دعب يفوت يقرلا

 و0/0 7854و ةالاؤو "9و ”"9؟ست) [ ةبيتق نب ملس] ةبيتق يبأ : نع كور

 دقاو نب دامحو ع #08 هت)يفقثلا ديجملا ديع نب باهولا دبعو .« ١ مترو 2 4

 ملع يف ةيافكلا ١ ليبنلا دلخم نب كاحضلا مصاع يبأو « (1141/589/0) « لامكلا بيذهت ٠ يشيعلا

 . 18١7( /801/5) « لماكلا ٠ يرصبلا ينانبلا هللا دبع نب كرابم ميحس يبأو « (140 ١/ ) « ةياورلا
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 فلألا باب 00 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 درس يف ىنتقملا» [ ينارحلا رشعم يبأ نب دمحم نب نيسحلا] ةبورع وبأ : هنع ىور

 نب قاحسإ نب دمحمو )١807/51١/5( « لماكلا ١ نايفس يبأ نب هللا دبعو ءممودمسسللر ىنكلا

 ننس ١ يمرضحلا نوراه نب دمحم دماح وبأو , )١/+09/6 « ىنكلا درس يف ىنتقملا » ةميزخ

 . ( )148/١ « ةياورلا ملع يف ةيافكلا » دعاص نب دمحم نب ىيحي « دمحم وبأو (//1//1617) « ينطقرادلا

 لاق )١45/١( « ةياورلا ملع يف ةيافكلا » يف يدادغبلا بيطخلا ركذ : دلاو ليدعتلا

 انث « لاق ثيح مصاع يبأ قيرط نم هاور ثيدح ةياور يف أطخأ دق ناك يدبعلا ةيلاعلا ابأ نإ»

 لص هللا لوسر يناتأ : لاق يراصنألا ديز ىبأ نع ىركشيلا رمحا نب ءايلع نع تباث نب ةرزع

 معنف . هتاه :لاق . لخ الإ يدنع ام : تلق ؟ ءيش نم كدنع له ! ديز ابأ اي : يل لاقف

 . « لخلا مادإلا

 . « هنم الإ هانعمس ام دانسإلا بيرغ ثيدح اذهو » : دعاص نبا لاق

 اذهب انثدح نيح ةيلاعلا وبأ انل لاق» : ةبورع يبأ نع هدنسب بيطخلا لاق مث

 ٠ , (« هنع تعجر دق ١» (ثيدحلا

 - هللا همحر  هتفرعم دعب أطخلا ىلع هرارصإ مدعو « هتلادعو هتقثب رعشي اذهو : تلق

 خيش ١ : (5؟4/*96/0/8) « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا لاق

 يذلاو ربخلا اذه يربطلا ةياور الإ ٠ عجارملا نم ءيش يف اركذ الو ةمجرت هل دجن مل يربطلا

 .. . ىهتنا ( اضيأ ةبيتق يبأ نع ةدحاو ةرم « خيراتلا » يف هنع هتياورو هدعب

 هل تفقوو ! « ىنكلا درس يف ىنتقللا ١ يف ةرصتخم ةمجرت ىلع هل تفقو لب : تلق

 . هذيمالتو هخويش مجعم اهنم تجرختسا يتلا ثيدحلاو مجارتلا بتك يف ركذ ىلع

 - ركاش خيشلا اهيلا راشأ يتلا.ريغ عضاوم ةعبرأ يف « ريسفتلا ١ يف يربطلا هنع جرخأو ْ

 . تيأر امك اهتلصف دقو هللا همحر

 . ( يلاعلا وبأ ) راص ثيحب ( ةل) فرح ( 789+) مقر رثألا يف هتينك نم طقس دقو

 [يفقثلا دج 1 دبع نب باهولا ديع نع 00809 رثألا « بيذهتلا» ْق يربطلا هل جرخأو

 لش



 .ًاضيأ ةبيتق ىبأ نع ( 7١8/1١ « خيراتلا 0 ف كلذكو

 . (198/48) « يربطلا ريسفت لاجر ه و ٠ (767/65/1) « ىنكلا درس يف ىنتقملا ٠ : رظناو

 (بويأ همسا نم ) فلألا باب [1]

 (159/88) يدادغبلا ناميلس وبأ -

 (شة4/را: بط)

 ( شا*/رد : هت)و ء ( شا١/ر١ :ست)
 وخأ وهو  يرفاس : ليقو  رفاس نب ميهاربإ نب قاحسإ نب بويأ ؛ ناميلس وبأ

 ةرشع ىدحإل « دحألا موي .« قشمدب يفوت . رصمو « ةلمرلا ليزن « يدادغبلا قاحسإ نب ىيحي

 نم . نيتئامو نيسمخو عست ةنس : ليقو  نيتئامو نيتس ةنس رخآلا عيبر رهش نم تيقب ةليل

 . قودص « ةرشاعلا

 . 5488 ست) ينادغلا ءاجر نب هللا دبعو ؛ 15١4 هت) قاحسإ نب دمحأ : نبع ىور

 نب دمحأو : (5408 هت) ميهاربإ نب ملسمو « (١1؟هو ؛0١و 4١06 هت) [ يئاوسلا ةبقع نب] ةصيبقو

 نب صوحألا ] باوجلا ىبأو ع (45/7) :ءالبنلا مالعأ ريس ه٠  ليدعتو حرج لئاسم  لبنح

 نب ايركزو « يناوطقلا دلخم نب دلاخو « (801/541/؟) « ليدعتلاو حرجلا» [يفوكلا يميتلا باوجلا

 )80/١/ «ةناوع يبأ دنسم» مداق نب يلعو )218/٠0( ٠ « لامكلا بيذهت ١ ةبيش يبأ نب نامثعو . يدع

 نب صفح نب رمعو (47؟/؟) «لامكلا بيذهت ١  ليدعتو حرج لئاسم - ينيدلا نب يسلعو يك

 4؟/4) « ةناوع يبأ دنسم ٠» تلصلا نب دمحم ىلعي يبأو « (/141/41؟/4) « ةناوع يبأ دنسم ١ ثايغ

 نب ةيواعمو ء (49/0) ؛ لماكلا » ميهاربإ نب ملسمو « يراصنألا هللا دبع نب دمحمو ء 051+ /

 ١ يبضلا دواد نب ىسومو « (64057/141/5) ؛ ليدعتلاو حرجلا ٠» يزارلا روصنم نب ىلعمو . ورمع

 )١5/8/ «لماكلا ١  ليدعتو حرج لئاسم  نيعم نب ىيحيو « دوعسم نب ىسوم ةفيذح يبأو

 « دادغب خيرات 0 يدنسلا ءاجر ىبأو 2, (018/؟١) « لامكلا بيذهت ١ ةبيش ىبأ نب ركب ىبأو ال

1١14٠ 



 نب ةمالسو « (/١1/هه/؟) « ليدعتلاو حرجلا ١ يزورملا هيوبش نب دمحأ : هنع ىور

 ةعامجو . ظفاحلا يلع نبأو (45/17) « دادغب خيرات » 0 ليدعتو حرج لئاسم - يسيقلا دومحم

 « «.)805/1١11/9( ليدعتلاو حرجلا » ةلمرلاب متاح يبأ نب نمحرلا دبع هنع بتك و « ءابرغلا نم

 ناميلس نب عيبرلا نب دمحمو 2« )/1١4/170( « ةميزخ نبا ميحص» ةميزخ نبا قاحسإ نب دمحمو

 ةنسلا» قارولا ىسوم نب دمحمو . (155١/ه) « لماكلا ١ لاهنملا نب دمحمو (45/ه) «لماكلا» يزيجلا

 ةناوع وبأو (0؟١/موى/م) «لماكلا»  ليدعتو مرج لئاسم  سابعلا نب ىسومو (154/170/1) « لالخلل

 . (151/4810/1) «ةتاوع يبأ دنسم»

 « هفرعف يبأل هتركذو ةلمرلاب هنع انبتك ٠ : متاح يبأ نبا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 | . « ًاقودص ناك » : لاقو

 اهب ثدحو , رصم مدق ٠ : سنوي نب ديعس يبأ كإ هدنسب يدادغبلا بيطخلا لاقو

 اهب ماقأف قشمد ىلإ مدقو دادغب نكس « يزورم : لاقيو « يدادغب هنإ : لاقي ايرابخإ ناكو

 نم هنع هبتكي ءيش يف ديمح وبأ هلأسو « ةراعد هقلخ يف ناكو قشمد نم رصم ىلإ همودق ناكو

 . ه . ! . « ًارعاش ناكو « هلطمف رابخألا

 . « ًائيش هنم عمسأ مل ؛ نأشلا ميظع لجر » : لالخلا لاقو

 مهركذ قبس نيذلا ليدعتلاو مرجلا ةمئأل ةقرفتم ةلئسأ ةدع ىلع هل تفقو دقو : تلق

 ينيدملا نباو ٠ ىيحيو دمحأ : لثم ؛ نيربتعملا هتمئأ نع هيقلتو « هيف هبعك ولع ىلع لدي امم

 . هليصحت ىلع هصرحو « ثيدحلا بلط يف ةعساولا هتلحر نع ًالضف

 ضيرعلا دوسألاب هتزيمو « هذيمالتو هخويش مجعم نم « باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « دادغب خيرات »يف هتمجرت نم وهف

 « دشرألا دصقملا و ( "410/1/9/1) « دادغب خيرات »و « (857/141/9) « ليدعتلاو حرجلا ١ : رظناو

 )١/١50/584( يربطلا ريسفت لاجر دو « )155/50( .
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 ( رحب : همسا نم ) ءابلا باب []

 (؟560) يرصملا ينالوخلا هللا دبع وبأ 9

 (ادحاو اثيدح كلام دنسم يف : يئاسنلا)

 (ش4/را١ : بط)

 ( شا٠/ر#" قت)و . (ش4/4 ر هت)و ء ( ش١/ر'” خت)و . (شا4/را/ ست)

 ةنس هدلوم « يرصملا « مهالوم « ينالوخلا ٠ قباس نب رصن نب رحب « هللا دبع وبأ

 عبس ةنس يفوتو  ةئامو نينامثو ىدحإ : وأ « ةئامو نينامث ةنس : ليقو  ةثامو نيعبسو عبرأ

 . ةقث « ةرشع ةيداحلا نم ؛« ةئس نونامثو عبس هلو « نيتئامو نيتسو

 « رهاظ فيحصت وهو « (رصن نب ىيحي) « (1500ست) مقر رثألا يف همسا درو دقو
 1( تئش نإ اذه يباتك نم « (رصن نب ىيحي) ةمجرت رظناو

 ثيللا نب بيعشو ء (#147 : هت)و . ٠١51( ست) يسيئتلا ركب نب رشب : نع ىور

 بهو نب هللا دبعو ٠ (50 قت)و 2 (؟"1و 5١١8 هت)و . ( ١١ه ستر هيلع ءيراقلا ماهبإب ةءارق -

 اللا خت)او (1/45و 4٠١ قت)و (1988و 7438و 7473و 511و1؟ لهت) و + (99850و 1١6917 8844 سق)

 ١9١(. هت)و 2 (١ا/ا/*ءو ؟١٠56 ست) يسيئتلا ناسح نب ىيحيو ء(١59/1و

 « قور وبأو 2 (71/؟5/) « ينطقرادلا ننس ٠ دينجلا نب نيسحلا نب دمحأ : هنع ىور

 ينافكألا ميهاربإ نب هللا دبعو ء(١٠/ها9//0) ينطقرادلا نئس ٠ ينازهلا ركب نب دمحم نب دمحأ

 ناهبصأ تاقبط » يناهبصألا مالسلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأو ء )01١6١/509/٠١( « يقهيبلا نئسد

 - هنع رثكأ دقو - ٠ )١/15/١( ىقتنملا ٠ يروباسينلا دوراجلا نب يلع نب هللا دبعو (44/015/6) ٠

 نب قاحسإ نب دمحم ركب وبأو 5 ل ينطقرادلا نئس » قاقدلا دمحأ نب كللا دبعو

 / دمحمو ؛ (1807/908/9) ٠ جرختسملا ١ نآبز نب دمحمو «٠ (11/854/9؟) « ريبكلا دهزلا » يشكلا ميهاربإ

 )589/85/١( ( ةنسلا» يزورملا رصن نب دمحمو . :)5/1١/( خويشلا مجعم ) جشألا ىلع نب حلاص نبأ
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 ةدحوملا ءابلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (04/؟0/5) ؛ نابح نبا حيحص ٠ ةبيتق نباو ًاضيأ , ةالصلا ردق ميظعت : يفو « هيف هنع رثكأ دقو

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ًاروهشم « ًالضاف « ًاقودص

 خيش » : لاقو ( ؟147/84/) « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ

 نب رصن نب ىيحي هامسو .. « اذهب فرعي نم ةاورلا يف دجأ ملو ؟ وه نم فرعأ مل : يربطلا

 . « هب هبتشي دق نم ضعب نع هزّيمو «٠ يشرقلا بجاح

 رحب) ركذل هيف ضرعتي مل امالك لاقو ؛ مسالا يف هقفاو نم يف ةعجنلا دعبأ دقو : تلق

 .(رصن نبا

 « قودص « ةقث « رحب » : لاقو )1١988/177/4( يف ىرخأ ةرم هركذ مث

 نب رحب ) هنأ يدنع' بير الو . بير الب أطخ وهو ؛ نينثا امهلعج دق نوكي اذهبو

 . ( ينالوخلا قباس نب رصن

 )8/5/84/١/( « بيذهتلا بيذهت ١ ف (رجح نبا) ظفاحلا ىلع َلِكْشَأ امب ٌلِكْشُي دقو

 : هيف لاق ثيح

  3١بجاح نب رصن نب رحب زييمت .

 . بابخ نب لالهو « رمع نب ءاقرو : نع ىور

 .« قرتفملاو قفتملا ٠ يف يورهلا لضفلا وبأ هركذو « جشألا حلاص نب دمحم : هن ىور

 . زييمتلل هتركذ

 هيبأ نع « بجاح نب رصن نب ىيحي قيرط نم . « هحيحص» يف نابح نبا ىورو

 . فحصت نيعضولا دحأ نوكي نأ ىشخأ ينإف !؟ وه نكي مل نإ ! اذه وخأ هلعلف . اثيدح

 . ( الا/”/١/954) ( بيذهتلا بيذهت » يف . ظفاحلا مالك ىهتنا

 ىدحالا) يربطلا تاياورو « هيف بير ال لب . ًادج نكمم فيحصتلا نإف : تلق

 يف فيحصتلا اذه دكؤت «٠ « راثآلا بيذهت )و « ( خيراتلا )و <« (« ريسفتلا » ف هنع ( نورشعلاو
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 يراطلا ويش مجمس ةاحولا ءاملا باب
 . ( نايح نب ىيحي ) ىلإ انايحأ فحصتي يذلا (  ناسح نب ىيحي) هخيش مساو هم همساأ

 ١و 2 )95/80/1١( « نيثدحملا يماسأ هبتشم هو 2 (1570/419/) « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 « لامكلا بيذهت هو « ( )8/1١/ «فلتخملاو ء فلتؤملا »و « ( 585/5) و ( ه84/1) « مهتايفوو « ءاملعلا دلوم

 هو ع ( الاله/ سا م/١1) ٠ بيذهتلا بيذهت ١ و 2 (185/005/15) « ءالبنلا مالعأ ريس ءو ٠ ( دكا

 . (810/0/11؟١1/١) « بيذهتلا بيرقت

 ( رشب : همسا نم) ءابلا باب [؟]

 (؟4:/0) يرصبلا نمحرلا دبع وبأ ٠

 (طقف يلع دنسم يف يئاسنلا نكل  ةعبرألا)

 ( شال /را؟ : بط )

 (شا/را قت)و٠ (ش"/را هت)و ,2(شا١/را١ خت)و . (شف4/ار 8 سق)

 نامسلا دعس نب رهزأ تنب نبا ٠ يرصبلا « ديزي نب مدآ نب رشب , نمحرلا دبع وبأ
 ٠ . نيل هيف قودص « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيسمخو عبأ ةنس يفوت رغصألا وهو

 (االه4٠ سق) ملسم نب نافعو (”65078و 70/84١ ست) يدهم نب نمحرلا دبع: نع ىور

 نب دمحمو (1447 هت) ةبقع نب ةصيبقو 2 (57/7 خت)و . ٠١19( قتر يبالكلا مصاع نب ورمعو

 ست) ةبيتق يبأو « (ق)و + ( "1998و الا/ى98و 7/١4 ست) ليبخلا مصاع يبأو 2, (0/همبهت) دابع

 . "ال4 28و 17

 .( ١؟؟هال/44/8١) « تاقثلا » يضاقلا ميهاربإ نب قاحسإ : هنع ىور

 ًاقودص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ًاحلاصو , هب سأب الو . يوقب سيل « نيل هيف
 « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ :تلق

 /901/6) « ليدعتلاو مرجلا هو «٠ (978/1//181) « يمرادلا ةياور , نيعم نبا خيرأت » :رظناو

 (579/؟1//١510) : فشاكلا »و « (399/50/4) « لامكلا بيذهت »و ء (1؟144/8//701) « تاقثلا» و (1135
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 ةدحوملا ءابلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 « ءافعضلا يف ينغملا هو « (184١١/؟1/7) « لادتعالا نازيم ١ و « ( "859 /"9/7/1) « ىنكلا درس يف ىنتقما»و

 بيرقت »و 2 ٠ )1١//8١/8810( بيذهتلا بيذهت هو: )١174/185/7( « نازيملا ناسل هو (م9 )4/1 ٠١/0

 . ( ”5ا/ه/١1؟١/١) « بيذهتلا

 قثوأو اذه نم مدقأ وهو « يدادغبلا « ريرضلا « مدآ نب رشب زييمت

 نم ( 141/١" ست) مق رثألا « ريسفتلا » يف يربطلا هل جرخأ دقو « يراخبلا مهل جرخأ نممو

 ( ريبكلا مجعملا ١ يباتك يف ةمجرت هلو .. ريبزلا نب هللا دبع نع « هنع « فلخ نب دمحم قيرط

 . « ريرج نبا ةاورل ريغصل ا مجعما» و

 ١ باطخلا تباث وبأ- )١85(

 نيتامهملاب  باطحلا نابأ نب رشب , تباث وبأ «  باطخلا نابأ نب فّرشم : عجارو
 - اذه يباتك نم ؛ (9) مقر ةمجرت ؛ (14097 ست) ةلمهملاو ةمجعملاب .

 ١ - ديوس نب رشب )11508(

 ) شا /ر١ : ست) : بط (

 ملو « ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل « اهنود امف « ةعساتلا نم « ديوس نب رشب

 ىلع «ريسفتلا » يف هل فقأ ملو , برطضاو « هيف ددرتو « (1574) يلبق ركاش خيشلا هفرعي

 يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو « رثألا اذه ريغ ٠ «هقيقحت )١١/ )450هنأ عم « ئشب هتمجرتل

 رثألا جرح ) )4751/1١اهيف- (9944)( بعشلا » يف اهيلإ راشأ يتلاو  يقهيبلا قيرطو ؛«

 اذه رشب ةلزنم يف (يمشجلا رمع نب هللا ديبع) .

 ست) [ةنييع نبا] نايفس : نع ىور 157868(.

 يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور .

 (15541/91/15) « يربطلا ريسفتل , هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا
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 يربطلا خويش مجعم 0 ءابلا باب
 ديوس نع يربطلا خيش ذاعم نب رشب نوكي نأ ىشخأ « مسإلا اذهب ىمسي نم دجأ مل ٠ : لاقو

 . ىهتنا . ؛ يزورملا رصن نب

 :اوأ. يناثلا مسا طقسو ؛ امهدحأ وه « نالجر نايفسو يربطلا نيب نوكي امبر :تلق

 ىلع « ذاعم نب رشبل فقأ مل نكلو  ركاش خيشلا لاق امك  مسإلا يف فيرحت كانه نوكي نأ

 بتك يف « رثألا نع تثحب دقلو ؛ هريغ دنع الو « يربطلا دنع ال رصن نب ديوس نع ةياور

 /40//) « ناميإلا بعش» يف هجرخأ يذلا يقهيبلا دنع ًاعباتم هل تدجوف « راثآلاو ثيدحلا

 وبأ انأ « ورمع يبأ نب ديعس وبأ انربخأ : لاق ثيح . ًائتمو ًادنس « انه هنم متأب ء« 5

 « نع « نايفس ان « يمشجلا رمع نب هللاديبع ان « ايندلا يبأ نب ركب وبأ ان رافصلا هللادبع

 مهرابحأ اوذختا] : لجو زع هللا لوق يف , ةفيذح نع « يرتخبلا نبا نع بئاسلا نب ءاطع

 . © هللا نود نم ابأبرأ مهنابهرو

 .ىهتنا . « يصاعملا يف مهوعاطأ مهنكلو . مهنودبعي اونوكي مل مهنإ امأ » : لاق

 .!! ىرت امك ركذ هيف ( رشيل) سيلو : تلق

 (114) يدقعلا لهس وبأ 56

 ( ةجام نباو « يئاسنلاو . يذمرتلا)

 ( شا / را"؛ه؟ : بط )

 (ش "/ر4 : هت )و 2 (ش١/ راه : ختإ)و ١ ( شا” /را"4 7 : ست)

 سمخ « ةنس يفوت « ريرضلا « يرصبلا « يدّقَعلا ء ذاعم نب رشب . لهس وبأ

 . قودص « ةرشاعلا نم « ليلقب اهدعب وأ « اهلبق وأ ٠ نيتئامو نيعبرأو

 2 2"54١0( ست) ةفيلخ نب فلخو . (50584و ؟05 هت ) ريهز نب تباث :نع ىور

 1817و "58و "51و "هكو ؟الهو 5١و ١١9 ست) عيرز نب ديزيو . (8517 هت) يمدقملا يلع نب رمعو

 مالكو هكؤو هكهو هدالو ؛هكو هلا"و هداو ١5و ١548و ؟الؤو ؟الكو 4658و ١١54و ١٠5كو ١5لو "١9و "لهو
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 ةدحوملا ءابلا باب. ٠ ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 واهو 69١٠و 44١٠و ١401و الالؤو ال١ :و الا1/و لءالو ؟حالو 5998و ”همو 54و بو هزالو هذهو هالو

 امو 18" 4هو 1878و 11و 171/51 او 33 59١١و 69١١و ١١١ةولال١٠و 47١٠و ١١ فحو 55

 و ١57١و 151١و ١هالهو 664١و 4١"6و 618١و )١ه١7و ١هلالو ١ه١الو 498١و 451١/و 49١ا/لو ١"ةهو

 و ا١/#او ١ال04و )الدكو ١)الءمو لالءو ل5الالو لكالاو ل5ك5و 5١ههو ١54 4خو ١؟44و )5"5و "١5

 و ا14الهو ا١مالاو ١مككهو 8١الو 856١و 816١و ١8١الو ١8١مهو ١٠8١و ١ا/ة9*و اظالمكو ١الالاو 4/١

 و 158١7و ١7االو 54١7و 18١7و ؟١+الو 7١٠5و 91١لالو 965١و 1948"و !5١"9و !9١؟ا/لو 4١9١و اخ

 و ؟1١لالو 54١7و ؟4١هو "475١و !١4١و )6١و ؟9١١و ؟١١مو ؟١5ث1و ؟١لذو ؟١مل"و ؟١الو 55م

 و 77"ه5و 5810و ؟18:4و "4١و ؟؟ةنو 44١7و 77/4 7155و 7745و 117" 117154و 4١77و 5

 و 7405و ؟4/ا1و ؟؟55و !465و !75560و ؟”1؟"/7و ؟475)١و 7515و ؟41"و ؟١41و ؟"ةىو ؟"98"و 7م:

 و 5541/9 ؟51ا/و ؟579"و ١551و 4١75و ؟ه495و ؟هدحو ؟همقكو 7041و ؟هالالو ؟ةدؤو 7هدالو 6

 و "4١١1و "ءكدو "دالإو 9ءمدو 1997و ؟ةزالو ؟ةلكؤو !١97و 4١79و ا!الاهو ؟ا/لهؤو ؟الءلو كال

 و "9405و "مدرخو "54"و "1١51و "هالعو "7هر"و ")الاو "اكو "ا"؟و "ا1"ءو ")59و "19و "ل

 و 544819و ؟5ال5و 5555و 5"هالو 5؟""5و ؟!١7و ؟4١7و 89١5و ؟١هالو ١5ه و 5١ ؟9و ١١5الو

 و 55١199 86١5و ةاكفو تءالدو تدعو 4491و ؛ةخقو ؛9ا/3و :9"و ؛دحخهو ةالككو ؛اله5و 4501

 و هالا١و ه5549"و هكلكذو هكاكاكو هكلكو ةهدوراو ةدوالاو ةدودو ههاالو 64":"و ةهافالاثو ه555و

 و هذولهو 7١55و 5886و همذالكو همذككو ةزهالو ه85+و ةماكخذو همزهالو هالكالو تالكدو تالاوو ت15

 و 5ءالاكو 66١5و 5ءه)و ١5١5و 5دا"؟و 6١١5و 5٠٠5و هؤال5و هذ517"و هؤ65و هفم"و ه94"و هوا"

 و 5715و 5للوو 4١57و 9١51"و 5لالثو 5ل54و 5لهالو 44١5و ١١١5و 5ححرو 5عؤالو 5دم#"و حالو

 و 55 ١الو 5"ةه2و 5854و ؟"هذو 58"هو 5898و زله الو هك 5151و دامو "لاو 1١

 وا ك5488"و 55كالحو 5ك؟١1و 55كدلو ؟هالكو "هكالو "؟ةهدذو "م5"مهو "مهم4و 5م11و 5م+١او 5595و 55

 و 5ا/47و ١٠54و ؟الكحو االهدو 5ل/45و 11/45 1ا/و 5م/لااو تا/ل) 7و تالءكو كالءمو تاو ١

 و 54ه0و 5144و 591719"و 5فحدو كخقندو هالو 5دكمو 515الو همل"هو ةللخلو كخل1و كالذكو المال

 و الا 64و ال١ 46و ال١٠الو الا١؟و الءمطهو الءالتو ا/ءترجو ا/دت“و الهدر ا/داا"و الدحدو ةفخمو ١

 وال78 4و ا/”15و ال؟؟١و الالاهو الا١١و الالءهو الا؟ءدو ال99١و ال1917"و الاؤالو الاؤدو الاكألو الا“

 و 8178و ا/1١/و ال1ؤ5و ال١194و 1184و 1985و 1/11“ 1181و ا/55"و 5و ا/14و 1741و الا
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 _ يربطلا خويش مجعم ةدحوملا ءابيلا باب

 و /014و اةهكو 4665و 44و ل4طاو 45و ل١4 /مقاو ؟9لالو /مقكو /لالاو "وو "01
 و /501"و الكاكاو الكامو الكا١و لهذؤو الهؤكو الهمخو ا/لهزعو ا/هالاكو /ه57و لههئو الهالاو 49

 و الكؤالو الذك5و الكفاو الكمكو الكؤدو الوالاو 55و ال”هكو ال545و ال544و الكك1و ا/#او

 و /865و ا/م5و الما١و لمحو الالؤمو الالؤاو الالالوو ا/ا/اا“و الا ماعو ا/ااخلو االلءو الالءجو الل

 و 59١8و 15١8و ا/991"و الةمعو !لة55و ١844و 11و ا/لو71و 1/911"و الثور الضو /ما/و ا

 و 4لال5و حاهلو خل" ؟و خل؟هو خا15و خااخو معحمو لعؤكو 3ىعالؤو معءالكو خ١همو 64١8و 4

 و 47ا/5و م"56و ما"ههو مخهدو م04و مالو خكالاو م1 5ا/و ماك"5و مكاو مكامو مكدحو ملم

 و 40817و 8614و مهآاكو له0مو 4448و مكذكو مكككو م4414و 865؟5و م06١4و مكعاو ملكحالو 84

 و ١885و 4١88و للعدو مالثكو مالو خالمزحو مالكاكو 1ا/هو خالاكو مكحاكو خكاللو خكالهو 855١

 و 3790و 9757و 9؟ه0دو 9954و #977و ةلكمو ةل)؟5و ةلادو ة١91الو ةدؤلو ١9م"و محكاكاو مهل“

 و 4١55و 6١95و ةكذ5و ةكذفو ةكك١و ة4هدو 4454و ؟511"و 7١45و 39 خ5و 97 االو 14و لك

 و ةخخكو ةمدهو ة4/4و ةما5و ةىخ؟56و ة415و 41١ ؟الثنو ةالثكو ةااثمزو ةالا“او 95979

 و "11١0 وكفكتو 9957و ةكرذتو ة41/هو 949537“و 9464و 9544و 9457و 99و ١993و ١948و 92841“

 و ا5١١1١١و )6١١١و !ددؤكو !اذدفنو اذدحالو اذدكلو ١١ 4١قو اذ دكالو ١1د؟5و !ددكدو دل“

 و 4١٠)١الو ١) و١١92 و"ر)"١١! و4١"٠١ وه١ ٠١4 ؟الاو 51١١و ١1و ١1؟هلو 0١١٠و 5

 و 1٠١ 54الو 5١١نكو 5١١1كو )ذك4دو )١كحكو !١١ههمو 9١١١و 44١٠و 48١٠عو 448١٠١و 05

 و ١٠الالذو ١٠الالهو ٠١ الالءو ١1الهكو ١١ ا/ها"و ١1الك 5و 1 ١ا/الو ١1ا/"او ١1الالؤو 1١ ءلو

 و ١١ذ١ثو ١٠١خككو )4١٠ككو ١١خكحو !١١لمكو ١١ذكلو 878١١و ١١لحكو ١١ال465و ١١الخحو لال

 و ١١١ الاو 65١١١و 8١١١و 4١١١و 9١١١و )١١١١و ١١١١ 5و )١9١١و ١ 9١ةمخكو 495١١و

 و 58١١؟و 658١١و 0١49١١و !١١؟91"و ١١؟4)١و ١١؟5"و ١١؟18و ١١١؟4و 18١1١١١و 9١١١ا/لو “١1١98

 و ا)5١الالو )51١/هو ا١ا5كلو ا١ا5١ه4خو !5١١؟ا/لو 5١١؟؟و )5١1١؟١و )١١5١و 4١5١١و ١١هؤ994و 4١١ا/

 و 5:5١١و ١١ 8ماو "١١87 ةو ا١ا5١8١و ا١١ا/5"و ١١ا/448و ١1١"4و ا١١الأؤو ا1545و ١١ةمكو 1١ه“

 و ١؟9١١١ ١؟١ىكو ١؟١ال4و !١؟١"الو !؟١ءو !؟ءلكو ١؟١دفو !١ةمكو ١١ة43و 94١١؟5و 11919

 و ١؟؟تالو ١؟؟ما"و ١؟؟45و ١؟؟١4و ١؟؟"4و !١؟١19و ا١؟ا1خ1و ١؟1ا/مو ا١؟11/5و ١؟!ه؟و )؟1"؟

 و 1؟471/و ١؟"الاو 1؟ا“و 17" 4خو ١؟"ا8"و ١ ؟"١كو !؟؟ةلو ١؟االكو )؟؟54و 1١ 1١79517
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 ةدحوملا ءابلا باب ش ةعوبطملا ةدنسملا هبتك ف

 و ١؟8كلو ١؟8ه)و ١١8479 ١؟1١8و ١؟ا/54و ١؟اللاو ١؟5؟"و ١؟ه554و ١؟65و ١؟ه98و 5

 و ١" االو 1074و ١"دل9و )"60و ١؟ةمكو واو ١؟955و ١؟ةهمو 97١١و 1845١و 4

 و ١"١؟١و 1١"!9١و 1".ةرىو 1".ة"و 1"ءلخو 1"ء١لاو 1" ءالتو ١"ءممزو 1"ءمالو ١":19و 45

 و 11/5 754"1و 1"؟هالو 1998و "11و 1"لو 1"اخكو 1"الو "ماو 1155و ا“

 07 كلا ليك يكفل يملا ليلا نيسضما لسضنما اسما لضسضفمحلا اسضنلا نضل

 و ا185م/5و 1"؟الكو 1 ككاو 1 "ةككو 11و 1"كهخو 1"كاخو "كامو 1"هككو "١ هدالو !١"هق#“

 و "١ ةىو 1"الفالو !"الولخو 18" 1لتر 1/1 ااه 1 مور 1 8"كقكو 11"كقكو 11

 و 118 ةا/5و ١"ةمهو ١"ةماو ؟"ةطظالو "١ 9“ "زو 1"ةدالو !"خقكو !"خت6و 78448١و 5

 و 5184١و 8١15“و ١518١و 51158١و ١5١ ١5١51١9 ؟95و ١41١؟١و ١517١إلو ١١١5١و ١؟١الاو ١4057

 و 43776١و 1١؟95و 1١؟54و 575605١و ١؟؟ت“و ١5١9 و4ة١41١ و؟١57١ و41١؟١1 ١155١9 6و 5

 و 4547١و ١؟هها)و ١؟045و 45١؟8و ١؟؟ههو 551١؟"و ١445١الو ١45١ ١0و 89١"59و 5١الالو 4*1

 و 5518١و ١؟8ال0١و ١؟865و ١؟8ه"و ١؟815و ١58 ا"و ١؟ملعكو ١؟الككو 8١و 1400و م

 و ١ةا)ال“و ١ه)5؟و )ه)7"-و !هدقلو !هدمكو !١6١ك]/لو 1١2١ ؟ا/لو !هدامو 5١ةذ١و ١؟ةكالو 159“

 و 67١":١هو ١هال854و 6١؟ا/١و ١ت؟هلذو ١ه؟هالو 6١؟54خو 674١و 6754١1و 6١؟ا"و ١ه؟5١و 8

 و 649١و 0١649١و 12488١و !64١ا/9و ١6 5الالو ١ه5ا/؟و ١ه5ال١و 64١ه١و "١6 45و ١6 7"#؟و !ها"إ»*

 وا ١ه5:١5و 6١هرىكو 6١هىخاو 265١1"هو ١همه5"و !6١ه51و 8١"667و ١هما"او ١ 6ه١؟و ١هه١٠١و 48

 و 15087و ١هالت4و ١هال45و ١1هال"؟و !هالدؤو 1هالءكو 16ا/4١و !١ه5940و !١ه"ىا"و !١هكككو ه5

 و 555١و 15١ ا/“و !5+مهؤو !)؟5ىلفو !؟داو !هذالكو !١هذكألو ١تملكو ١هلما“"و ١هملل"الو 0١

 و ل51917"و )١515و 5١؟؟95و )5١؟1١؟و )5١55و )5954و )45١5و )531ال5و 5١اههو 6١5١و 89

 و 15ه8:و 15م1ا17و 514١ة١و ١441/9 15و اةككدو 1519و 15و 1و تو اا

 و ل5كفمو ل5كردو 1"155و ل5ك؟4و )5كلاو )5كدزو )5ك+الو ا5١همقو !5١هاؤخو ا5١هملكو 54ه

 و ا5١القمو اةالزألو ا5الالوو ا5لالهو ا؟ا/لمذو ا5١ا/49و 1578و 15الاالو 1١5/١ 16مل اخو ا

 و ١ةفكىو 5١دلتو ا١ةملككو 54١ه4و 847١و 54١1“"١و ا54االو ادهاذو )؟411لو اةفل١و ١45

 و "١001 و )؟ةةذ5و !5ذرزكو ١؟ةذخلو )5967و ا5١؟41و 59١؟14؟و ١5917١1و 5١ذ75هو ا؟ىك5و /١411"١

 و كالثا5و 111119 1/لز١ولو 1دقل"و 11و 1ا/دا#و )الدكر»و 11/١ مالو 1045و 11و
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 ير عويض محمص ةاحولا مابا باب
 و ١ال؟ة١و ١ا/951/و ١ال؟١5و ١ال؟١4و ١الا"ا١١و ١ا/91١/و ١الالملهو ١1الاالكو ا١الاالاو ا١الاهدوو 16ه

 و ١ا/ئا/4و ١ا/ئا/ل5و ١ال4هالو ١!/455و "١١ ١/4479 ةالو 4١و 11/7" ءالو 11/ا5و 11/؟ةو 1#

 و ١!/هؤ4و ١ا/هؤ4و ١الهالؤو ١ا/لهالا“و ١ا/هالاو ١الهدكو ١ا/ه14و )الهو ا١اله؟١و ١الهدوو 5

 و ا١ال7١51و ١ا/4.1/و 884/١و 8١"1/8و ١78١و ١الالمؤو ١الالءلو )الدهور ١ا/كهكو 544/١و 0

 و :١83 ١6و 44١8١و 8١:ا"و ا!ا/ة951و ١الةكالو ١ا/ةمدو ا)!455و ١ا/4415و ١ا/ة 51و 11/ا#و ا

 و 3151١/و 18144و 81١"ةو ا١4؟1و امل14و ا81١)١١و امل15كو املكء١هو ١8٠١ 9الو امححاو 180“

 و 181؟ا/هو 851/4١و ا87١"هىو ١م81؟١41و 8١؟1؟9و 18ا19و ا١مالاالو ا١مخ١1١71و ا١481١كو ا4149١و اذكلخذه

 و 187هلكو ١#8":هو 89١؟55و 18"هو 18"5١و 1 1"١8و ١181و ١ 89"دكو ا4١ددو ا١ملكةؤكو ١31

 و 845١1ا/لو 184ه5و 84١ه١و 845١"و 8475١و 8419١و 4١1841و 8١الةو 8١1الاو 181" كهو ١8 هال

 و 18655:0و ا١مهمه5و 18044و 8647١و ١84١و !مهاهو ١مهز١و ا١م4ةالو 18544و 844١هو ١851

 و 14171ا/و امالا؟و امالدْلو ا1مالءتكو 4593١1و 185هل“و 1457" ؟و 18ك19و 8١هذذو ١ 8هلذكو ا8ه5م

 و ا4مخالالو 188548و ا1845الو ا3١ذه1718و اذخكاخو امخلكأو امل١كو 41١1/ةل“"و 1 خالممو 1مالم5و 1الالك

 و 4١!9هو ١917 4و 9١)65١و !١9١ملاو !9١.دل"و 844١ل“"و !مكههو ١مخه"الو 18975و ا!مملك4و 84٠

 و 5١؟55كو 9١؟4ةهو 9١؟1ا/كو ا917١ه5و !976517١و 975١و 971١و !١ة]ةىلو !ةلالكو 5١91١"و 0

 و 197361و 19880/5و 19الالو 1905و 199/و 19"هكو 4"١19و 1981و 1974و 1؟"1الو 1

 و 9438١لو 9598١و 5١؟الالو 95١الهو 945١ل"و 54١همو 9554١و 54195١و ١١94١و 9١1"ةكو 9١مم

 و 55١ه55و 95864١و "١96851 و 9١تا5و 9١هال١و ا9١هاكو !9١ها“و ا9١؟هالو اوهنكو 59444١و 44ه

 و ا١ة5هزلو 9555١و 5545١و !١ةك44و 1١957 ١و !١ةك؟4و ا!١ةكلألو ١ةكلكو !ةكحالو !ةكحدو 1ةمالال

 و ١ةمهاو 19897"و !54١خ19و ١ة؟خ'لو !ةخححو 191/11“ !1910/41١و 191/97“"و 1ةالز7؟و ١1ةكحلإلو 1ةممال

 ر 5١ةىكو 954١و 95584١و 5564١و 5١ةهضاو ١95 4"و ١555١و 5١"991و ١99١"و 5١مقمو !١؟1مو

 و 158١7و 5١١١ 54و ؟ددالالو ؟ذدكلإلو ؟ددككو ؟9ددتلو ؟7؟امازو 14١7و 7٠١5459 70: #4و 3“:

 و ١7؟817و ؟١؟الهو ؟١؟الاو 7*الهالو 74١7و 576الالاو 7ءادجو ١5ادلو ؟ءلؤكو 1١75و 1#

 و 7١ 4"6و 7١ 4"لو 415١7و 52١:7"و ؟١"ةكو 7" ج9 7 "هكو 7770و 7114و 73١7و 794“

 ور 1١5١7؟و ؟؟كدقو ؟١هالكو ؟١هذدو ؟١همهؤو ؟١ةوزثو 7ءمز1و ؟دهرخدو ؟ءمةدالو 4١7ة8و 5١ معها"

 و 5١4779 414١7و ؟١الالكو 1/19١7و 7ءالكالو ؟ءالاكو ؟ءالا؟و ؟ءتهالو ؟ءتكفو ؟١7تل5و

 مه١
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 ا

 ؟ ١مم

 ف شمل

 ؟ ا
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 "1ك
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 افلنقو

 فطاح

 نقاش

 قفا

 فقلخل

 ففطلملا

 فيراخي

 فقم

 فيقنلد

 نقدا

 ضف

 ففلح

 فكنت

 فطاقو

 فركب

 فيضع

 ١ او

 ؟١11هو

 م11“

 ؟مماو

 ؟1هل5و

 ؟لهدكو

 مالو

 ملاحو

 1845و

 ١1١ ةهوو

 مو

 مو

 فقالا

 و

 هوو

 5414و

 ؟هللو

 ١7 هدو

 اا سلو

 41و

 ؟؟ هو

 1444و

 م عمو

 لوو "٠

 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و٠١845

 ملحكو

 "1114و

 ؟1الو

 "14و

 م١167

 165١و

 "14و

 ماو

 ؟1م4الو

 لوجو

 44١5و

 و

 ؟14هو

 فنيل

 ماو

 747١هو

 ؟؟ةهكيو

 ققتعلا

 فيقتل

 قلل

 8445و

 14و

 مس موو

 ؟؟"همحو

 45١5و 05-00 ؟١1"او ؟١0“و

 ؟69١١و ؟54١١5و 8١١7و 9١١5و

 179١و ")1١و 79١7و 74١7و

 ؟4١هخو 4١7ه5و ؟598١و 7١ 4"١و

 ؟64105١و ؟1ه"الو 67١7و 5١698 و

 ؟١هزكو ؟584١و ؟547١و ؟1هالكو

 ؟ل5كإلو ؟ل5لكو ؟5١هؤو ؟5544١و

 "1411/9 "5١18و ؟١48١مهو ؟١الة.و

 ؟1١9١1/و ؟184835و ؟848١+١و ؟41/5١و

 ؟1ةجالو ؟9475١و ؟959١1و لله554و

 7؟١م4و ؟؟١الكو 5١55و ؟؟.م9و

 7141و 5545و 5140و 57١45

 ؟77همو 7714و 4١77و ؟؟95١1و

 5774و 7710و 1"77هو 7؟".9و

 17و 77و 77و 77"ةطو

 574179 7745و 77407و 7744و

 5761459 ؟7؟هالالو 77هالاو ؟7؟677و

 ؟75تمو ؟؟5كحو 7165و اا55ا/و

 ؟امإلو ؟لامعو ؟االاؤو ؟؟الا1و

 ؟78هوؤو ؟؟8ه05و ؟؟784و ؟7؟4الو

 910١و ؟؟ة؟1و ؟؟ة١75و ؟؟ةاهو

 5741و ؟791ا/5و ؟؟91/الو 7؟91/او

 5911و 7915و ١7ممو 48١7و

 مسلمو 7مل "17و "اونو
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 ؟دجلأو ؟ءودحو ؟؟لركو ١7مالهو ؟١مكألو ١5لكحو 445١7و

 48١٠5و

 "1155و

 ؟741١1/و

 "55١1و

 ؟6144١1و

 ؟6١هو١و

 ؟15ا/هو

 "1181و

 "1919و

 "1991و

 ؟؟94١و

 "51١1و

 77و

 "و

 ماو

 74 /ةو

 ؟؟ةههدو

 جو

 "1/4 هو

 "1855و

 5475و

 1146و

 "كو

 مسرمإلو

 دحوملا ءابلا باب

 5041و
 ؟لدالاو ؟ل2كو ؟لتو

 ؟ا9415١١و ؟لا١41١و ؟1١١/؟و

 ؟١1ا/إلو 754١7و ؟١7؟هزو

 ؟4١ة4هو ؟51١//لو ؟4١ا/١و

 ؟6١ه4و ؟١هم9و ١7هداو

 ؟لتل5و 5151و ؟1هدالو

 ؟11/41/و ؟11/مو ماهو

 ملممعو 7181و ؟18*دو

 ؟955١1هو 91١7"هو ؟9١.و

 ؟7هو 78١77و ؟؟١دفو

 ؟71الو 7511و ؟5١97239و

 ؟11/4و ؟؟11/هو ؟؟١/11و

 ؟7784و 7784و ؟؟١ا/4و

 ”ممالو 77مم6و معو

 7؟1929و 77؟401و ؟؟"95و

 ؟76ه.8و 77444و ؟؟446هو

 ؟؟هالزو 7769و ؟؟همكو

 ؟؟؟م1وو ؟؟5ا/وو ؟7م/عو

 ؟ا/ خو 7؟الالءو 7؟ا/ةلو

 ؟4اللو 7741/١ 7854و

 ووو 71و 74و

 ؟"1للو 7"ددكو 7995و

 ؟دالوو 7ءالاو 7 كإلو

 "هوو 7144و ؟"1*مو
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 و

 و
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 ؟2*
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 ؟1"١هو

 ؟211/4و

 "6"14هو

 ؟؛ه4١٠و

 "1 هاهو

 ؟غهالاو

 "74و

7410/46 

 فكر
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 ؟اللءكو
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 14و

 "/415و

 ةدحوملا ءابلا باب

29 
 "65و

 افريرانلا

 ؟"ههغو

 "هدو

 مابإلالو

 238الا*و
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 "2و

 "11 ه5كو

 "1737 هو

 ؟ة"١1و

 1241و

 ”؟45454و

 ؟غ4ة١٠الو
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 "4 ةهذكو
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 "1و

 ؟1/47و
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 ؟مموقو
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 7/4 هو
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 "الو

 "2049و

 "4155و

 "2138و

 2211و

 ؟1"ةهو

 "4556و

 ؟4هلا*و

 "هو

 ؟4ه969و

 ؟251"ا/و

 ؟4/1*و

 ؟1/116و

 ؟الاحكو

 "اكو

 ؟/1و

 ؟مكمكو

 او

 "هدو

 7545و

 ؟1/هكو

 ؟؟11الو

 "4و

 5251و

 "1156و

 ؟23751/و

 221" 11/و

2-0 

 "42 ا/1و

 ؟4ها5١ةو

 "4 هالؤو

 "45و

 ؟ة١551و

 ؟4ا/15و

 "او

 ؟ا/لا1/و

 "0/1 و

 مو

 "منو

 "91و

 نيضحملا

 "1 ةالعو

 44و

 ؟ابابجو

 فرخ نزل

 "1" ةللهو

 ؟4ا/8١و

 "4111و

 "1264و

 "71و

 74 2379و

 25 21ا/ا/و

 ؟؛:هاهو

 ؟١146541و

 1414و

 "1515و

 ؟21/78و

 ؟/1و

 ؟ا/ا56و

 ففينشملا

 70و

 ؟/48.و ؟/4058و 11/411

 "7/4948و ؟ا/544و ؟ا/لكالءو ؟الكدكو ؟الكث١و
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 ليففتم

 7و

 7347و

 "1 ةالالو

 انضكطسما

 "85و

 "9 هو

 ؟"ةمكو

 ؟4الاو

 ؟١41ا/هو

 ؟5"295و

 1 الو

 5145و

 "52 ا/8و

 ؟؛4هنث١و

 "4645و

 "4515و

 "4554و

 "4و

 ؟/15و

 ؟ا/1ا/1و

 "ش1

 ممصعو

 او

 "لهو

 لاو

 737 4 ا/الو

 ؟"ةمعو

 فنضككحللا

 "11و

 ؟؟ة:4و

 فضكلسملا

 ؟41م*و

 "4185و

 ؟1؟"6و

 نفتيلقملا

 7” 433/و

 "4441و

 اك فرحا

 ؟:هود١و

 ؟2511/و

 "2 "هالو

 ؟؟غا/51و

 "1/14*و

 "17/185و

 ؟/هكو

 "/4و

 وو

 ؟ا/هءقو

 نينسسضلل افيسضفل نسف

 ؟ممنزلو ؟"هعحو 7"ع10و

 1و 11و "جاو

 "او ال114 "الا “و

 1844و 7"م154و ؟"ملكو

 ؟موموو 7"كوك4و ؟مةلحو

 ؟52005و ؟4200و ؟"94949و

 ؟4158و ١١54و ؟١4ةهو

 ؟4191/و ؟419"و ؟4189و

 ؟؟791/و ؟0١479و ؟49ا/ةو

 ؟471/و 747 هالو 74 5ا/و

 ؟414هالو ؟١455و ؟44"ةو

 5444و ؟448454و ؟44417"و

 ؟14هالاو ١745و ؟4هاا/و

 ؟غةكالو ؟5ه55و ؟:ههدهو

 ؟؛5ا١وؤو ؟45391/لو ؟4١45و

 ؟45435و ؟45813و ؟ة"1/1و

 ؟ا/مكو ؟ةالم5و ؟ةالالاو

 ؟الاهدو ا؟الاههو ؟الاواو

 ؟الاواو ؟الاومو ؟الاحالو

 ؟اااو ؟الااو ؟الاو

 ؟/4الو التو ؟اااكو

 "/4هالو ؟"/4ه4و ؟/445و

 ؟ا/هاالو ؟اله4١و ؟ا/لهج8و

 و
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 ةدحوملا ءابلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و ؟ا/545و الزل#و ؟ا/4١5و ا؟الثءاو ؟1/هزهو ؟ا/هزلكو ؟ا/هكاو ا!الهدحو ؟الهؤ105و ؟ا/هلؤو اله“

 و ؟الالءالو ؟الالداو !الكؤ9و ؟ا/لا92ئ1زو ؟ا/97“و ؟ا/531و اا/املا"و ؟ا/مالو ؟الهكو 7ا/56الو

 و ؟الا/اخؤو اخو كالا و ؟ا/ا/الالو ؟ا/الا4و ؟ا/الالا"و اللا ١و ؟الالاتو ؟الالاوو لالالا "و ارالالا١

 و 1الالؤالو ؟الالالالو ؟انالالهو ؟الالالاو ؟الالالءو الالاللالو ؟الال51و ؟الالثاو ؟الالثاو الالالثءو الهه

 و ؟ا/مخكحو ؟ا/8خهإ/و 70/851"و 1/1589 1مل امهر ؟ا/ملخاو ا! ؟ا/ماالو ؟المالاو اال

 و ؟0/9478و ؟ا/976و ؟ا/ل4١5و ؟الؤ١١و !الؤءلو ؟ا/ل5١9و ؟ا/ةءمو ؟ا/لموالو ؟ا/مالكو ؟المكاو ماتا

 و ؟الؤا/هو ؟ا/91/"و ؟الذكلو ؟الة510/و 9545و 11/445 1/9 الو او الاول

 و 5811559 ؟8011"و ؟82171؟و خو محو ؟خلوؤرو ؟خلحبو ا!الثؤكو ؟الؤة0هو ؟الث51و اللات

 و ؟1/5١8و ؟١58الهو ؟١8ا/5و 7584و 758018و 7814و ؟مدا“او ملدا ءو ؟خ14و 18058 14

 و ؟18165و ؟م151ا/و 5815و ؟خا594و ؟411ا/و ؟١18؟4و ؟خ١1الو 180٠١ 4و ؟خاددو ؟خحالاو ؟مالال

 و ؟6١85و ؟خلمزخو 18145و ؟خا4هو 58184و ؟خاا/4و ؟ىلا/١و ؟خلاز51"و ؟خاهمو ؟58164و خ16“

 و 187549 785517و ؟م1هؤو 181579 781171 1418و 1417١ 1815199 1411و 5م”

 و 18815 1"58"و 11" 1381و 1811و 14 ددو !1خ155و ؟ماكه4و 531519 ؟58187و 781/“

 و 1845و 181410 مو راو متلو ساو مو امام ؟م"المو ؟م51و مال

 و 1818ة95و 7855و 7886و 7884و 8116و 7871و مالو ؟م11/و ؟ملالاو مو

 و ؟58454و 5846579 5845و 1845١9 ؟84"ا/و 7815و #78147“و ؟84؟4و ؟1841هو ؟5١85و 7

 و 78614و 78ها16و ؟8ه١مو ؟8م4١و ؟8446و ؟84ا/4و ؟م4ا/5و ؟مئا/هو ؟ه5الاو ؟845808و 184655

 و 588645و ؟١58641و ؟مهاؤو ؟مملو ؟موالكو ؟مها8مهو ؟مه"ئو ؟مهالاو ؟مه196و ؟مهاا/و 5 17*

 و 718574و ؟851058و 4١7585و ؟8ه435و ؟مهحالو ؟8هى05و ؟مهالفو ؟ممالكو ؟مهالاو ؟ملهككو ؟م8هكلا“"

 و ؟38كال4و ؟ىكالمو ؟ىمدككو ؟1مككمو ؟خكككو ؟متكل"و ؟1مختكاكو ؟35مؤو ؟ختهاو 585459 4

 و ؟4الاالو ؟خالا؟و 58/١59 ؟خالا١و ؟مالء4و ؟ما/0ىو 7ما/لءالو ؟ما/5١و 7ما/ءالو ؟مالءكو 350“

 و ؟3ال١5و ؟ما/همو ؟مالهأ١و ؟خا/44و ؟81/4هو ؟ما/8١5و مالا“ ؟مااثاو ؟4ا/15و ؟مالاهو 1

 و18819 ؟3ح11/و ؟مهال1و !18م١11و ؟محودقو ؟موحعمو ؟مالثالو ؟4ا/ةا“و ؟محالؤالو ؟مالالاو الدم

 و ؟8455و ؟دكهذو !؟8خهالو 18865و ؟مم١51و ؟58م17"الو ؟م8م7“هو ؟8م17"و ؟محث١و ؟احاخو ا8مخكك

 و 18440و ؟مححكو ؟مواو ؟محالةو ؟ححالكو ؟محالهو ؟محالكو ؟محال١و ؟محكالو ؟مطححو امركم

 ه؟ ١



 يربطلا خويش مج ا م ةدحوملا ءابلا باب
 واكخكلكو ؟م450و !مكككو ؟م41و 1841و ؟م411 ؟م411و ؟م4١4و !مك٠هو ؟مهكفو 4
 و 758464و ؟58946"و ؟18458و 78445و ؟1841"و ؟18547و ؟5"189و ؟4"184و ؟1"١899و 1 897"0١و 4

 و ؟18410/6هو ؟58910/4و ؟841/9و ؟مفال١و ؟مك56و ؟1خ4548و ؟مق51لو ؟8خ455و ؟8409و ؟188468خو 5

 و ١١19الو !؟1١9مو !18495و ؟مخك0١41و !؟مة4ا/لو !1م9589"و ؟مكماو !18ةىاو 58431١9 ؟م8410/4و ؟م41لا/

 و 79494"و !59047و !؟9:5)و ؟5"19و 7927و 79"الو ؟949"“و 792175 91و 79 الو ا

 ور ؟56١595و [؟9151"و !؟١9كلو ؟065١95مو !؟١9تمو !١9ها"و !6١9الو !؟١92م)١و !؟4:45و 549١4 تو 5

 و ؟١191 1و !؟ةحكرزو !؟ةدقألو !91١15و 7913و !9؟ءكو !ةدؤزحو !؟ةءملاو ؟ةءؤحو ؟9دالمو ؟ةحكك

 و ؟9158و !؟١5١41و ؟41"هو !911"١و ؟91ا1و 7191 ١5و 4119و ؟91148و !؟ةلاهو !؟١91"و ؟ةل5

 و ؟9186و ؟41815و ؟١91ا/9و ؟1١941لإلو ؟91ا/4و ؟ةلال١و ؟ةلكلو ؟ةلكالو ؟ةلككو !؟ةلكمو 1م

 و 719178 5و 71917918 191711 19119 91و 1115و ١141و 13114 19517١ 54و 4١45و

 و ؟9751و ؟917هزو !؟917هزلو !؟91ه5و !؟144!9و 79175459 ؟9175هو ؟91751و 41/4 47الو

 و 1913و ؟99ءمو ؟199:1و !؟986و 19" دلو !؟9"ددو ؟917مملو ؟5؟8خحو ؟9!االهو ؟9! الدو 0 1

 © لضم شلضريلا طش هاا طا يسشمل اضلسضملا طاضفمن ضلضشلا فلضفحلا هلسضلبل اطل

 ور !؟99ة1و 1919و 13نلو ؟9الابو ابو و 1و 9م 191“ 1*1

 و 159474و ١79457و ؟1١944ا/و ؟١44"و ١١54و ؟١44الو !؟5١45و !ةكدلو ؟9"ةريو 94" ة1/لو

 و 741517و ؟ة١45و ؟9404و !؟ة؟4ها١و !35445و ؟445 41و ؟4"44و ؟4475و ؟44"و 744*دو 5

 و ؟ة555و ؟94ه5هو ؟135هدكو ؟4هالالو ؟44ن5و ؟ة؟4مخ١و ؟94؟ةالالو ؟ة5ا/لهو ؟15454و ؟9455و 9445“

 ر ؟ة١5 7و 5555و [!9545و !؟36ذا/لو !؟ة5تذ١و !؟ةعمزخو ؟ةهزهو !"ةهزاو !؟ةهالا"و ؟4هكحو ؟ةهكال

 و ؟1ةكحتو ؟ة5ككنو !؟ةكمهاو ؟ةك143و ؟9543و ؟ةككالو ؟454هو !؟9547و ؟ةككدو 7455و

 و 190/7179 ؟١9199و ؟9ا/15و ؟91ل١1و ؟ةاللءمو ؟91/: 1و 141/1 و ؟ةال دو !؟ةكملو !؟ة 54و

 و ؟91/ا/هو ؟91/ا/5و ؟91/ا/71و ؟ةا/لكرجو ؟91/ت55و ؟91/هؤو ؟91/ههو 919/521 1791 7و ا

 و 193817 1و ؟ةمااألو ؟ةمن15هو ؟9211199"و !؟ةرزحالو ؟ة؟نحكو ؟ةرحاو ؟9الةمزو ؟91/3و ؟ةالؤالو ؟ةال/مح

 و 1ة5ة5ددو ؟ةمخكو !؟ة8خ4و ؟4مالوو ؟ةرضالا"و ؟ةوكفو ؟ةرؤككو !؟ةلذكلو !؟ةراهدو !؟ةكمخو 7

 رو ؟ةة١4و 0١1944و ؟498/و ؟448و ١448و !49176و !19975و ؟4911و 4١44و !4١44و 84418“

 و ؟"دددالو ؟ةةةدو ؟ةةرخكو ؟94ةىاو ؟99]ل4و ؟ة91/ا/و !4ةتكو !4455و ؟9944و ؟9944هو 5

١5 



 ةدحوملا ءابلا باب 20202007 037 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و 3:دفقو "5919و "د 153 "5941و "داخوو درالاو "بخ لو #ةيراكو "د6014و ”ديلاو ”ءيلف

 و "ءلرقو ”ءلدكو ”ءلدكو "ادفكو "ءءو ميمو م حإلالو مودالالو ”درتكو ”ءركحو ”ءدمم

 و ”ءلالدو ”ءلككو "154١و ”"ء١لهؤو "ء١لهألو "ءل6ه1و ”ءك1هو "115١و ”ءا#"و "هل دو

 وا "0741/9 "0746و 01 4"و "01و او "دو دارو ”ء]ةمو "5198و "دامو "لا

 و ”0؟10/8و "ءاكالالو "او "الور "ءالالالو جو داو "دو ”ءاهو ”ءاهاكو "دا

 و1391" "11" ءمو "دا" دبو "ءاةيو "دارو "داخإلو "ءاكخمو "دامو ”داكماو "ءازحو ا” ولف

 و اللولو لاو او داو الو و 14و "14و "و "اخف

 0 كشف ناش نكشف

 و 350457و ”04هزلو "144١و ”04798و "0474و "414١و ”411١/و "ءعادو ".ا"ةو "ءلالوو "”ءلإلو

 و ا"١هومو "0665و "6145١و "١م5زا/لو "دقزكدو "ءمدقو "ءةدلو "436١و "0585و "12 ا/هو "09

 رو 71594 "1و 7019و تقوم "”ءمحاو "ءمالاثو ”١هالاو "ءمكمخو "ءمكالو "م7

 ور ؟هكففو "ءتكلو ”١ترذو ”"ءكركو "١؟ترمو "تركو ”هتملءو "هاهو "ءك فلو "د45و

 و ”ء1/56و "دات" "الهو "ءاله1و "د14 "دامو "ءااءو "ءالامو ”ءالااو "ءالءمو دا

 و "١ىحمو "ءا/ؤالو "اواو ءالةكو مءااقو امو "ءالالوو "ءالالاو "ءالالو "ءالالاو "طلاب

 و ”١لكأو "دمكحو "امو "احلالو "احاالو ١" للذو ”"١للكو "١ىإ#"و ”"١للكو ”"١للدو "١لعم

 و ”08454١5و "١مالوو "١مالهو "١حالالو ١" لكفو "١لككو "١لكمو "ء١لكدو ”"ءهلماو "145١و "١كم

 و "١فا18و ”:0515و "9١دكو "دقحخو "١ةحاو ١" لكحو "ءلككو "١محالو ١" لككو "١؟لكاو "همح

 و "0484و "ءثرزكو ":ةالهو "ءلككو ”"ءةلألو ”"١ةمكو "هةكملو "0448و "١ث "ءك"او "0

 و "١1و "15و ”١١اهو "١1و "اءلفو ”ادلالو "15١١و "لءدؤو "ادعو "445١و "١ةكحح

 را"اا١١ا1و "1ءةمخو ")١ؤلو ”"!طءفحو "ا١١ملمو "!١١نخكو "ا١اللو ”!دكإلو ”"اءتحو "امو "4

 و "41١١و "55١١و ”"4١١“"و "51١١و "1184و ”5١"1و ”11١"هو "١11"1و "19١1و "اا14و "ا111/

 و "44١١و "145١و "١14١و "ا1١1/و ماو "الالمو "ا11/14و "او "او "١١و ١

 و "15١1و "51و "11 ١" هكر "1741و "17" "5١و "715١و "4١5١و "19١مل 85

 و 1و 11و 17و "اهو "1ءمو "١؟ةور "551١و "1181و "8١و "1 1ملالو "11م

 و "1185و "1ا/ؤو "العر "1941و 11و "1" هو "1" هالو "1"ه4و 1744و م1لالو سمس

 هو ١



 يربطلا خويش مجعم ل | _ ةدحوملا ءابلا باب

 و "484١هو ”"ا١؟115و ١5" نخ1و م١ 41لالو "١41١و ١5" 5الو "14همو "448١و "148١و ١" #4و "ا

 و "اهو "اهو "1ها"ؤو "اهو "اهالالو "لهزاو "!هءمو "اهدحو "149"و "١؟ةلو "45

 و "15و "511١و "511١و "ه4 "!همخفو "اهزخو "اهالدو "”"اههؤو ”اهدا"و "اهمأو "45

 و "او "زال "الا 4و "املالو "اخو "اخو "اتلاو ”لكككو "ل5ك١و ”"54١هو "5ك

 و "اماؤو "املالو "اخاا١و "اخمحمو "اخحاو "اا/44و "”1ا/لحالو "االخاو "١التهو "االهزو "اهم

 و "”841١/و "ا1خخكو "اخمهمو "ا١م615و "ا1مث1و "امالالو "855١و "1865و "امخ"الو "١81١و "141“

 و "١ة5هو "١ةهدو "548١و "١ة4هو "1975و "9١"هو "19" كو "9١.و "916١و "١91١و

 واااو "او "7155و "7و "الو ”خدو "ادلالو "!ددكو "1945و "1ة3الو

 و "7778و "7714و "7714و "١1و "1و "1و "71و "5151و "16١7و "المو ا

 ©” ضفظلملا ضف ضف تل سضففشل اضفشللا ضف ضف ض0 ضل ضف نشل ضففحخلا

 ضف لا ضنسضا (ضيرفشملا ضنشتملا ضن فول ضف ضر ضف شضتا ضفخلا ضضا# ا!ضنركخت

 و "1715و "7419 "7516و "7411و "7478و "1514و 7581و "7411/و "45و او ا

 و ”75ه1و "7541/7558 7و و اجو “و مالو "7 641/و "7644و د

 وا 3170/45 "او "4و اللاوو ”الالااو ”اا/او "ئوو "و "الو 7

 و "7814و "1411و "181كو "1815و ”؟ا/نالو "الالخخو "ا؟الزطو "الالالاو ”اا/اخو "االثاو "اال

 و ”758417"و "741/4و "741/5 ”41ا/لكو "1خكاو "امممو "1711و "718144و "78151/و "4و ام

 و "7987و "/791/4و "7459و "!؟ةكحدو "؟465و "91و "اةملاو "اةحالو ”!ةحكو "خلو "1105

 و 39189 11و "امو ا“ ءالااو ماو و “وو و كو ”8احكو "ا؟ةخم

 0 ظل يضلل يضلل يضلل يظن را يرانا يضخ كا سخطك سس ل ضضتنملا افضل

 و لاو لاو ا و لالا الو مل لو ل لالاو اابالو مسالم

 و 38544 "1415و 37" 41/4 5و و 445 و و و “ل

 و ”"همحو 7*همحاظو مسوالاو ؟7ةكالو 7658و 7"ةالااو 5نهاظعو 5هاكو ”87*هااو 5*ةدرؤو اا

 و لو ولو مسلاو لاالو لاو او و لو اللول

 و ”/5/4و 7/همو ”لا/ هالو ”الابالآو ”الاهو مال مو تلاااو 5تهرزو 7تموو 51و تا

 ه5 ١



 ةدحوملا ءابلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و 37811" 3و "خو 59 9 5 ١و ممايرتو 9 ماما ماما

 وا والو مكاجمو ووو "حالاو متو 71هدو "خزماو ”"نك1و 58ملخءو 38و او

 و 318951 8و ا او الل عنو رو مس رع ماسلا مسرور مسا إالو مس و سو“

 و "10ا5و "١15تمو "؟١مءو "104ا/و "4"18و "1214و "4ءددو 7894319 "31و لاو ملا

 وا "١91١4و "١41ا/4و "5١4هو "56١4و "65١4و "4ا١هزو "58١4و "١5١4و "5١51و "5.917" و "؟الال

 و "1509و 34191“و "1750و "4759و "47م1"و "17و 17و "11و "1111و "و

 و "1181و "1471و ”55105و "41ه "1710و "1/8 17و "1و "17و 1و لا

 و "”4هءاو "١144و ”551ا/و "4481و "144ا/4و "450/8و "”44ا/4و "4454و "4450و "4404و *0

 و ”4هزكو "؟4هزالو "4ملا"و "4هالةو "4هالالو "4هححو "4هماو "4هؤا١و "4مل5و "4ها19و "4هل*

 و "4544و "ة5الالو "455م "4554و "4هزو "؟ هاو "4558و "45و "1574و "داو "ا

 و "5065و "41/410/و "4055و 41/4١" "11/15 41/7“ "1/1 "14و "1و "او

 و ”"4ماهو "4خاخو "4خءقو "؟مخحطو "؟خدالو "؟لحاو "؟معحو "لة "ةالملاو "كامو 4

 و ”4481/ا/و "481/هو "41ا/71و "4 لكاو "4 مه1ز "4144و "4مل40هو "4145و "4ملكاو "؟1"١و "؟ىاال

 و "1910/هو "491/80و ":4هزو ":ةما؟و "4ةماو "؛ةلالو "4ةلاو "؛ةعدو "عخفمو "4لكاو "خ١

 و "هداثلو "هدهكو "١6"ا/و "هداوو "هدا "تدا1و "ةدحقو "5:445و "4ةكو "4ةغو "4

 و "ها١ا/و ”ه115و "ه١1"و ”هلءلو "هدقالو "هدفحو "هدحالو "هءؤمو "هءماخو "مدالاو ”ةدالا

 و ”ه0981و ”"ه17١5و "هاولو "هامالو "هاككو "هاكاو "ها١5و "ةهاهاو "ةهاهدعو "ها والو "هاه

 ورا 675"85١7و "ت1دا"و "هلؤ4و "هكذلو "هازالو "تاالالو ”هكالكو "هككاو "هامور ”هكمزو "هلال

 و "ه151و "ه515و "ه١١41و "ة"ة1و "هلو "هاو "تاخوألو "84و "هلا 4و "هالو "هلا

 و ا"هةال١1و "هؤحكالو "ه١15و "ه4هزو "ه؟ةهكو "هوهدو "هوعم"“و "ه:44و "“ه54هو "ه١44و "هو"

 و "ةدوالءو "هداوو "هدلالو "هولاو "هدالو "ةدزقو "هوداو "هو41و "هكمالو "هعما"و "هما

 و اهكالاو "ةحكالو "ةكاؤو "ةدهقزو "هدمقنو "ةدالاو "ةهدكمو "ةدديكو "ههماو "ةدؤوو ”"ةهولاب

 و "هالاهو "هالا4و "هالاّزو "هكفلو "هكلكو "ةدحححو "هكالاو "هحكرذو "هكك 4و "هكو؟و "ةهكللال

 و "هالؤؤو "ةالالؤو "هالالو "تاالالو "هالالءو "هالوللو "هالو "هال ولو "مانقو "ةاناعزو "هال

 و "هرهاو "هزذكذو "هزكاو "هزكحو "هزل"؟و "هزكدو "ةزاكو "ةزاكحو "ةزعالو "ةزحمو "ةزعال

 ال

 يربطلا خويش مجعم



 يربطلا خويش مجعم ةدحوملا ءابلا باب

 و 3517و 1و 514 "1" "ه994و "ةقالؤو "هكالاو "هفمحو "هوموو "هةما"و 7

 و "5311و "دفتر "دخلو "؟دقلو ”ةدؤكو "5059و ”؟١همو "54١5و "5055و "56517 "كل

 و 3551و ”؟ل1ملو "؟لومو "؟اخقو "كامو ”515"و "5161و "55١5و ”١5"ا١و ”511ا/و "5م

 و 5141”3ام/و ”؟اخاو "”المو ”57هئو 3” 57و الو 5و "51 الو "4١57و

 و "ووو موو ميوزو و ماوسلو ماسإلو ملاو "االول و

 و "؟54الا١و "5455و ”"54همو "١544و "5481و "؟41هو "١541و "خو "مرخو "54و تم

 و "561" و ”5ما"عو ”؟هاخاو "؟مالالو "مكاو "ك؟هلكو ”؟هاهو "؟هدالو "51 خ6هو ”52ا/كو 51“

 و 3555و "55و "19و “و "م11" ”؟هالهو ”؟هالاثو "مكاو ”"؟ههرؤو ”"؟661و "5655

 و مواخوو ”؟الامو 3”كالالاو ”كالللو "”كالدألو كانو كوكو "ككاو ؟ةكتتللو ”5ككلو 5504

 و ”"ةىكافو م "خمور "حالو ”مل"و "اا/لمالو ”تالكاو "كالو "54و تلا

 و "98و ”؟917هو "١541و "4١59و "قالو ""مككو "[مكلو "ةمخالو "كحالثو "؟مالالو "الك

 و "ورمل "؟ةىاو "قالو ؟؟وملكو "لاو ؟؟ةكملو "55و "45م ”5554و "5541و

 و "الع 52و "الءاخهو "ا/ء8و "الءامو ”الكالاو "الوحالو "الوخكو ”الدالو "الهددو ”"؟[446و ”

 و "الاءالو "اللدحو "الكفو "امو "التو "ا/ءهمو "الءعمو "الء4 5و "5١و "ال ع"و الا

 و "11/0 "لاو "الا 5ملو "الا5هو "الا! 54و "الاهاو "الا؟هو "الا ١5و "الا 5و "ال78١ "الا

 و "0581و "ال51 "الا نز/و "النحو "الاولاد "الو "ال1944 "الاةؤ5و "الاخهو "الاى

 و 1/711 مالو امو ا عو ابللالو لاب الو ابو "اللاوو "او "الاخت 4

 و "الك ١الو "الكجكو "الشدو ؟"موفو ماراطلمو "اقوا "ارالالالو "ا/متلالو ميعجو مام

 و "ال41غ9و ”ا/41هو "0455و "ال١151 ”ا/451و "ال15 "41" "ال١4 "ال 1ا/لو "ال414 ال

 و "ا/له55و "ا/ه50/و "ا/هؤهو "ا/هاثلو "ا/هاخاإو ”الهاهو "الهإ9و "الهاكهو ؟"ا/ةدؤو "ا/ل5ة4و

 و اخحاو ”الدكلالو الاتحو ”المالو "الا "الهو "الللاو "ال[او "الهو "الهكر م

 و ”1/8117و "الالالو "الا قو "اللاوو "الالام مالالا وو "الالا؟و "الالالو "الكخ5و "الكخ4و ”الكملا*

 و "لمككو "المكاو "الخكلو "1هخو "الخهكو "8615و ”/14هو "الم"الو "المااو "ال81 و "المد

 و ؟"ال4ة1و "الون ظالومحو لالا 1 منو "اله 4"و "الة "ا/ولالو "الو14و مالولاو "الفحتكو "الحال

 هم ١



 ةدحوملا ءابلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 يس عم ميس ع وجت

 و "3505و "م1ه1و "خا "ختدقو "ملالاو ماالعو ماو امو "معمحو "و و"لو للا
 دج

 و كالو هالو هالو 18/١ خت) و ء ( 781915و 1107و 1 الو مو ملالااو مالو ا

 و 1875و 1517و ١141و 77هو ؟5١و ١7"و ١5لو 17١7و 415١و ١8١1و الو ١ال0١و 8١1١و ١١ا/لو مهو الحو 58

 خيرات ٠ داور يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحمو . (ت)و .(780١/هت)و ء(7/١17و 75/959 "م١و مالو

 . (ةهمحال/# )/0/"١ « لادتعالا نازيم د يلهابلا روصنم نب رضنلاو ء )٠١//0070/8810( « دادغب

 (هاند )918/١/ « باهشلا دئسم » يبيبزلا دمحم نب هللا دبع نب ميهاربإ : هنع يور

 مجعملا ٠ يرتستلا هيومح نب دمحأ رايس وبأو ٠ (41507/454/4) « كردتسملا » يدثرملا رشب نب دمحأو

 )11١4/١( هخوسنمو ثيدحلا مسان» ينارفعزلا ماطسب نب دمحأ نب نيسحلاو ؛ دج ةسإمو « ريبكلا

 بعش » ينعسرلا ثيللا نب. مساقلاو « (184/هم0/١) ٠ كردتسملا» يزاوهألا دمحأ نب نادبعو

 . (5084/9ا0//؟) « ناميإلا بعش ١ رباج نب لضفلا نب دمحمو « (١1١؟4 /4/؟) « ناميإلا

 ّملاص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :حيرجتلاو ليدعتلا

 ش ًاقودص ثيدحلا

 انيمسأ ول ثيحب « فحصلا تايآ رثكأ لمش : ًاريبك زج يربطلا هنع ىور : تلق

 (؟1717) نع هتاياور ددع تداز ثيح : ًاقدصو ًاقح كلذ ناكل ( ةداتق ريسفت) ءزجلا اذه

 نع « عيرز نب ديزي نع هنع « دحاو دانسإب « ةياور (فالآ ةثالثو ةئامعبرأو نيرشعو ثالث)

 ركاش خيشلا لاق امك . نسح دانسإ وهو - يسودسلا ةماعد نب ةداتق نع « ةبورع يبأ نب ديعس

 مك مقر رثألا ةيادب ف طخ ( سنوي) ةظفل تداز دقو - 88/<0252( 0/8١و 2 سدا ؟ و1 ْق

 لامكلا بيذهت» و (1١؟44/8١571/1) « تاقثلا ١ و ١ (14117/874/9) « ليدعتلاو حرجلا ٠ :رظناو

 تاقبط » و « (19517/598/1) « ىنكلا درس يف ىنتقملا ١ و « )091/959/1١( « فشاكلا ١ وع «)14/4/7١(

 وا (/1١/07؟١/4) « بيذهتلا بيرقت ١و « )8147/401/١( « بيذهتلا بيذهت »و )407/84/1١( « نيثدحملا

 . )1١/901١”( « يربطلا ريسفت لاجر »

 هه سس سه عه ه
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 يربطلا خويش مجعم ةدحوملا ءابلا باب

 (؟0/60/9) فاوصلا دمحم وبأ - 4

 (ةعبرألاو ء ملسم)

 (شا١/ رو : بط )

 (شا١/ر' : خت)و ء( ش١ /ر" : ست)
 نيعبرأو عبس ةنس يفوت : يرصبلا « يريمنلا «٠ فاوصلا لاله نب رشب ء دمحم وبأ

 . ةقث ١ رشاعلا نم « نيتئامو

 و 7517/1 خت )و , (؟١855و ؟ا/5178و ؟ا/هالا' ستر يعبضلا ناميلس نب رفعج : نع ىور

 ه ديز نب دامحو « (70/83/505/) « لامكإلا ةلمكت » مامه يخأ نبا « ىيحي نب راكبو ء(4) 5

 .(ال1/:4/١61١19) « كردتسملا د يمدقملا رمع نب يلعو 2 (07550/144/م) « تاقثلا

 نب هللا دبعو : (1554/501/14) ٠ نابح نبا ميحص » نايفس نب نسحلا : هنع ىور

 /) « لامكإلا ةلمكت » نيطملا هللا دبع نب دمحمو 2 ما/مه/5.5/9) , لامكإلا ةلمكت ١ لبنح نب دمحأ

 5) « لامكإلا ةلمكت ٠ يوغبلا مساقلا وبأو ٠ (1471/549/4) « رازبلا دنسم » رازبلا ركب وبأو

 م دعجلا نب هللا دبع نب يلعو 2 )0119/118/1١( ؛ ىلعي يبأ مجعم ) يلصوملا ىلعي وبأو ةفكتشتسدل

 . )1//91١1//1171( « دعجلا نبا دئسم

 نم ظقيأ ناكو قدصلا هلحم » : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتلاو ايدعتلا

 . « ذاعم نب رشب ينعي [ هلبق يذلا]

 . « برغُي ٠ : « تاقثلا » يف نابح نبا لاقو

 « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو : تلق

 نم ةيمست هو (11370/144/8) «تاقثلاد و ؛ (1575/854/) «ليدعتلاو حرجلا» : ريظناو

 /505/) « لامكإلا ةلمكت ه و « )184/410/1١( « ملسم لاجر هو ؛ (1؟١4/8/1) « ملسمو يراخبلا مهجرخأ

 « ىنكلا درس يف ىنتقملا »و « ٠ )298/170/١( فشاكلا ١ و « (11/165/4) « لامكلا بيذهت هو 2ءع 7

 ةهزن ١و « )07/114/1١/( « بيذهتلا بيرقت ١ و « )848/404/١( « بيذهتلا بيذهت هو 2« (0441/66/0)

 . (597/1/54) «؛ يربطلا ريسفت لاجر هو 2« )161/١( « بهذلا تارذش هو « 6)18٠١/450/1( بابلألا

15 



 ةانثملا ءاتلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك ىف

 (ميمت همسا نم ) ءاتلا باب []
 (895) يطساولا هللا دبع وبأ 66

 ( ةجام نباو . يئاسنلاو « دواد وبأ)

 (شع“ك/رالال : بط)

 (ش ؟4/ر 78 : هت)و ١ ( ش ؟/را/ : خت)و « (ش 4 /ر 88 : ست)

 (شا١/را:رص)و .(ش 4؛/ر 8: قت)و

 « مهالوم « يمشاهلا 2 يسابعلا « تلصلا نب ميمت نب رصتنملا نب ميمت « هللا دبع وبأ

 ةنس هدلوم : ليقف اريثك هدلوم يف فلّتخاو « ( همأل ظفاحلا لهس نب ملسأ ) دج « يطساولا

 نوعبسو تس هلو « نيتئامو نيعبرأو سمخ : وأ 3 عبرأ ةنس يفوتو ؛ !! ةئامو نيعبسو تس

 ( نيتسو عست ) : وأ « ( نيتسو نامث ) نبا « هتافو دنع نوكي هنأل. ميقتسي ال اذهو - !! ةنس

 ش ش . طباض « ةقث « ةرشاعلا نم -طقف ةنس

 و 5؟؟1/و "مالو "خوحو "الو 45و ١# ست قرزألا فسوي نب قاحسإ : نع ىور

 و ؟؟ا!لءدو ؟4595و 195؟١5و ١1؟ال45و ١45١١و 144١و 11١1و ١5١1و ةكاهو ةمالا"و مالهذو ؟ 55م

 ١٠الاو ةقالو 58و 16١5و ه١: هت)و . ("5ءمكو "؟؟ا1خو "14519و "ءتقكو "١18١و ؟مكفكو ؟هحمك

 ١و 74/١ خت)و , (1/ه7و ١450و 41و 474 قت) و 2 (؟9/51/و ؟؟ه4و 47١5و 14١7و 1854و 18ه١و ١ال5هو

 «ء(م9؟ هت) [ ةماسأ نب دامح] ةماسأ يبأو ء(ق ع سءد)و ء(١/45و 4١/١9 "ة/او "الإلو ”:/

 والثما/ هت)و 2. ها19و 474و م١ ست) ريمن نب هللا دبعو « ٠١١ قتر هللا ديبع نب هللا دبعو

 نب ديزيو 2 ١١4159311١41١( ست) يطساولا ديزي نب دمحمو 2 (19 قت)و 2 (18الو

 و ("هجالو ؟4445و 1844و 61١1و ١١؟51/و ةةراو ١418و ١455و 4548و 4١٠هو 15 ست) نوراه

 . (16 رص)و ء 18/١( خت)و ء(15 قت)و (19418و ؟ا/ة1"و 1857و 6١ه0و 164هو ١؟"هت)

 ىسوم نب دمحأو 000 « ىناثملاو داحآلا » ىنابيشلا ورمع نب دمحأ : هنع ىور
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 يربطلا خويش مجعم 7-2-3202 ب ا ميشا اب
 )٠0/ «ريبكلا مجعلا ٠ يطساولا ناتس نب دمحأ نب رفعجو « )49/١+/400( ؛ كردتسما ٠ قاحسإ نببأ
 ىسومو 2 ١4158/10/90( ) « يقهيبلا ننس ١ يطساولا رشبم نب هللا دبع نب يلعو 2(

 . (00/901/9) « رازيلا دنسم : رازبلا ركب وبأو «٠ (8491/111/8) ؛ طسوألا مجعملا : نيصح يبأ نبا

 . ّةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ًايقوتم « ًاطباض « باتكلا ميحص

 (قاحسإ يبأ) ىلا (قاحسإ) نم ١ (1؟047 ست) مقر رثألا يف هخيش مسا فحصت دقو
 باوثلا نسح هّلاىلعو. باوصلا وه هتبثأ امو « بايترا الب أطخ وهو ؛ هلبق (يبأ) ةظفل ةدايزب

 طساو خيرات ١ و ء )1١5/8/ ٠11077( « تاقثلا ١ و « (17/84/5141/1) « ليدعتلاو حرجلا »:رظناو

 « بيذهتلا بيذهت » و « 700/104/١( « فشاكلا ١ و « )8١7/94/4( « لامكلا بيذهت د و «٠ ا

 ىنتقملا» و « )1١70/48/1( « نيثدحملا تاقبط ١ و 2 (808/150/1) :« بيذهتلا بيرقت ١ و « (408/45/1) ٠
 . 757/87 ) « يربطلا ريسفت لاجر» و « )0/78/771/١( « ىنكلا درس يف

 (رباج همسا نم ) ميجلا باب [4]

 (19؟4؟) يطساولا سابعلا وبأ - 5

 (يئاسنلا)

 (ش /رذ :بط)

 (شا١/ر# : قت)و « (ش ١ /ر؟ هت)و . (شا/ر١ خت)و . (ش4 /ر4 ست)

 سمخ ةنس يفوت « زازبلا « يطساولا , رباج نب يدرك نب رباج . سابعلا وبأ
 . قودص « ةرشع ةيداحلا نم «نيتئامو نيسمخو

 (1504و 718١ هت) راوس نب ةبابشو , (”0076؟ ست) سيوأ يبأ نب ليعامسإ : نع ىور

 ست) [ يريبزلا ] دمحأ يبأو « (”ا/ى١9 ست) نوراه نب ديزيو ١, (177847ست) قباس نب دمحمو

 خيرات ٠ ىلع نب لهس نب دمحأو ,(9411و 161 قت) , (598/؟ خت) يريمحلا نايفس ىبأو 5
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 ميجلا باب ْ : ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ننس » ديبع نب ىلعيو « مادو ءالو ان نابح نبا با حيحص ؛ دامح نب ىيحيو : مرر ءطساو

 . (45/199/9 ) « ينطقرادلا

 « نابح نبا حيحص ٠» ينطساولا رصتنملا نب ميمت تنب نبا دمحأ نب ليلخلا : هنع يور

 . هاله ؛ نابح نبا حيحص و يعازخلا ةملس نب روصنمو 2 لا

 : يئاسنلا لوق نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « ًاريخ الا هيف تملع ام هب سأب الو

 . « بيذهتلا » يف ظفاحلا هدرو . « فرعُي ال ١ : ناطقلا لوقو

 . « تاقثلا » باتك يف نابح نب متاح وبأ هركذو

 هو 2 )٠١5/1١١4/١( « يزوحلل يفلسلا تالاؤس ١ و « (971/198/0) « دادغب خيرات ١ :رظناو

 (94/١0/1/؟) « بيذهتلا بيذهت ١ و « (14١؟ /58/8) « لادتعإلا نازيم ١» و « (8ا/ه/4ه8/4) « لامكلا بيذهت

 - ١ (098/49) « يربطلا ريسفت لاجر ١ و « (8ه/١/18) « بيذهتلا بيرقت »و

 ةيمعم

 )594١040( بوسنم الو ىنكم ريغ ريرج - ”1/

 (شا١/را١ : ست) : بط)

 ديمحلا دبع نبا : وه !! بوسنم الو « ىنكم ريغ . !!! يربطلا خيش . ريرج

 . )١( يزارلا ديمح نب دمحم : وهو « ديكأ طقس هيف ء ريرج لبق دانسإلاو « غ0 يبضلا

 (:؟؟9؟و 05١5و لالهزو "4759و ١7ملذو ؟ال55و ه8) راثآلا رصحلا ال لاثاا ليبس ىلع رظناو

 ةدع نم (97/19) « هقيقحت » يف هتبثأ دق يكرتلا خيشلا تيأر مث « نارودلا ريثك دانسإ وهو

 ش . تاحلاصلا متت هتمعئب يذلا هلل دمحلاو ٠ تاطوطخم

 55١1١(. ست) - يبضلا مسقم نبا وهو  ةريغم : نع ىور

 ثيح . طقس هيفو - مهو وهو - !!! يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 نبا) وهو « (ريرج) نع يوريو « ( يزارلا ديمح نب دمحم) وهو « هيف يربطلا خيش مسا طقس
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 نارودلا ريثك دانسإ وهو . يبضلا مسقم نبا : وه « (ةريغلا) هخيشو (يبضلا ديمحلا دبع

 . ملعأ هللاو . اهريغو « هالعأب اهتركذ يتلا راثآلا يف كلذ لبق رركت « ريسفتلا

 (547/؟ خت) يدمحملا رفعج -

 (- نينورقم - ش"7/ ر١٠ خت : بط)

 ةمجرت هل دجأ ملو ؛ هفرعأ مل « ةرشع ةيداحلا نم . يدمحملا هللا دبع نب رفعج

 .ضفرلاب يمر ٠ قودصف « لوألا هخيش امأو « يناثلا هخيش فرعأ ملو

 - يلع نب ديز نب ىسيع نب نيسح نب يلعو . ةحلط نب دامح نب ورمع : نسمع ىور

 , (همكحتو ةهكو هما خالو 51و هماككاو ه255414و "41و "41/1 نت)  نينورقم

 . يربطلا رفعج وبأ : هنع ىور

 يتلا هراثآو ١ لاجرلاو مجارتلا بتك يف ركذ ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ةيخيرات ثادحأ « اهيوري

 (585) يرَوْرَبلا رفعج 9

 (شدهل/ر4١؛ : بط )

 (شا/ر"” قت)و ١ ( شا/را” هت)و . (شا١ /ر١ خت)و . (ش4# /رك ست)

 نم (روزبلا) نم ةفحصم اهلعلو  دوربلا عايب . يفوكلا« يرَوْزَبلا . دمحم نب رفعج
 . « بيذهتلا » يف ظفاحلا هنع تكس « ةرشاعلا

 ١01" ست) يبلكلا بعصم نب ىيحيو « (36 ست) يلجبلا رشب نب نسح : نع ىور

 ىلعيو (118/1 ترو ء (11/1 لهت)و ء (14784و 1410و 48١5 ست) ىسوم نب هللا ديبعو ع (40هو

 157١( هت) ىسلايطلا دواد ىبأو (ممو 145 قت)و ("3705و "9457و ؟8514و١85١٠١ ست) ديبع نبأ
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 ميجا باب ةعوبطملا ة ةدنسملا هبتك يف

 يرصبلا لاله ن نب ىسومو + ٠ لة 1 «باهشلا دئسم ., يباطخلا . دمحم نب دمح - ةتاميلس يبأو

 ..(784/8) « ءايلوألا ةيلح ١ يفئاطلا ىسوم نب ىيحيو « (17/44 )17١/4/ « يليقعلا ءافعض

 يعاضقلا ةمالس نب دمحمو« (؟194/) « نيوزق رابخأ» يناجنزلا يلع نب دعس :هئع ىور

 . (19/45/17/4) « يليقعلا ءافعض» يمرضحلا هللا دبع نب دمحمو )104/957/١( ٠ « باهشلا دئسم »

 لاقو (044 /١؟5 /؟ ) « نازيملا ناسل ٠ ف رجح نبا ظفاحلا هركذ : دلاو ليدعتلا

 . اليدعت الو ًاحرج هيف ركذي ملو ١ هنع تكسو « ( يروزبلا ) لدب ( يزورملا» ١ -: هبسن يف

 هركذ مث هنع تكسو (؟01/191/1) «يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذو

 يزورلا ينوكلا دمحم نب رفعج - يروزبلا دمحم نب رفعج » : لاقو )474/4//٠١861( يف

 نمم بيذهتلا بيذهت يف هتدجو يذلاو ١ ةبسنلا هذهب هدجأ مل (( يروزبلا دمحم نب رفعج))

 وهو 2 568 ةنس تام دادغب ليزن ((قارولا يطساولا دمحم نب رفعج)) ديبع نبا ىلعي نع يوري

 دجأ مل نكلو ةرثك ((دمحم نب رفعج)) يفف دادغب خيرات عجار مث. رفعج وبأ هنع يوري نأ قيلخ

 . )1١8819( ( رفعج وبأ) هينعي يذلا نع ةيتآلا ديناسألا فشكت نأ ىسعو . ((يروزبلا)» مهنيب

 يروزبلا دمحم. نب رفعج )) : لاق ثيح )1١58/44/15( يف هتمجرت لمكأ مث

 ) مقرب ىضم دقو . فرعأ ال ام وهو« ةطوطخلا يف ءاج اذكه يربطلا خيش ((ةفوكلا لهأ نم

 ؛ (( يزورلا يفوكلا دمحم نب رفعج )) فلس اميف ناكو هدجأ مل ينأ كانه تركذو

 هنأل« ةثالثلا عضاوملا يف وه وه هنأ يدنع حصو (18/5) « خيراتلا ٠ يف هنع ىور هنأ تركذو

 يبأ نب سابعو « يقوكلا دمحم نب رفعج ينثدح )) :لاق (ه55/8)« خيراتلا ١ ُْق هنع ىور

 وه اذهف . (( عفان نب رمع انثدح لاق يبلكلا بعصم نب ىيحي ايركز وبأ انثدح « الاق بلاط

 . ه .أ )٠١8( اذه اندانسإ ضعب

 لاجرلاو مجارتلا بتك نم هيلع تفقو اميف ؛ حيرجت وأ ليدعت ىلع هل فقأ مل : تلق

 هبسن فحصت دقو « هذيمالتو هخويش مجعم يف « ايلاع مهّتبثأ نمع هل ةليلق تاياور يه امنإو

 ( 5١/0 : خت ) يف يربطلا ىورو ؛ (”؟49 ست) « مقر رثألا يف (يزورملا) ىلإ (يرَوْزَبلا» نم

 ه١١



 يربطلا خويش مجعم ميجلا باب

 رخآ خيش وه وأ « دارملا وه هلعلف ! ءارغلا دمحم نب رفعج ينثدح : لاقو « دانسإ ريغب ةياكح
 .!؟ يربطلل

 نع « امهيف يوري « راثآلا بيذهت نم دوقفملا ءزجلا » يف نيتياور ىلع هل تفقو مث
 . يسفانطلا ديبع نب ىلعي

 دمحم نب رفعج ) : لاقف ( اضر يلع ) اهققحم اهيلع قلعو (41/7/) يف : ىلوألا

 . (401) « بيرقتلا ٠ . قودص وهو « يبلعثلا هنأ رهاظلا يفوكلا

 رفعجو ٠ : لاقف ًاضيأ ( اضر يلع ) اهققحم اهيلع قلعو ( 7/8/514) يف : ةيناثلاو
 . « ! ةمجرت ىلع هل رفظأ مل « دوربلا عايب يفوكلا دمحم نبا

 عضوملا يف هرهظتسا اًمع يناثلا عضوملا يف لفغ هللا هظفح  خيشلا نأ رهاظلاو : تلق

 ( يربطلا ) نأ مغرو 2« !! هنم لاجر ةثالث لوأ يف هباشتم نيعضوملا يف دانسإلا نأ مغر ؛ لوألا

 نم ىضم اميف هنع اهقاس ةياور يأ يف هب هقيرعت نم رثكأ ةيناثلا ةياورلا يف هخيشب فرع دق

 يف وهو ! لوألا عضوللا يف باصأ ( اضر ىلع خيشلا ) نأ نظأ الو , هبتك رئاس يف تاياور

 . ملعأ ىلاعت هّللاو ! برقأ باوصلا ىلإ يناثلا عضوملا

 واو اهدعب ةمجعم يازب ( يروزبلا ) نم )3١51( مقر رثألا يف هتبسن تفحصت دقو
 امأ « ةيملعلا بتكلا راد ةعبط يف. ةلمهم ءارف واو اهدعب ةلمهم ءارب ( يروربلا ) ىلإ ةلمهم ءارف

 . يبلكلا ايركز وبأ هخيش ةبسنو ةينكو « ةبسنلا اهنم تطقسف ١408 ركفلا راد ةعبط
 (نب) تراصف ( نع ) ةظفل فحصتب ( 58574 ) مقر رثألا يف هخيش مسا فحصت دقو

 . ملعأ ىلاعت هّللاو « هتبثأ ام ميحصلاو ؛ ًادحاو ًاخيش ؛ ناخيشلا ريصيل

 447 ةنس يفوت يعفاشلا « يزورملا ؛ دمحم نب رفعج « ريخلا وبأ زييمت 4

 . ٠ )858/1١( نوئظلا فشك » :رظناو
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 ميجلا باب ِْ ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 - 01391) يرودلا لضفلا وبأ

 ( ش1 /ر؟ : ست) : بط)

 مث « يزارلا رجاتلا «٠ يرودلا « ميهاربإ نب بوقعي نب مركم نب رفعج . لضفلا وبأ

 . قودص « ةزشاعلا نم « نيتئامو نيتسو عبرأ ةنس « ىلوألا ىدامج يف يفوت « يدادغبلا

 ينكم ريغ  يرفحلاو « 001١7١ ست) ليبنلا دلخم نب كاحضلا مصاع يبأ: نع ىور

 يناولحلا سيردإ“"نب نيسحلا يلع يبأو « نامسلا دعس نب رهزأو 2 005900 ست)  ىمسم الو

 دامح ةماسأ يبأو 01859/18( /ه) « رازبلا دنسم» يلع نب نيسحلاو ,(1784/544/1) « كردتسما »

 سينأ نب شيرقو . يناميلا سنوي نب رمعو , رماع نب ديعسو « ةدابع نب حورو « ةماسأ نبا

 حرجلا » يف وه امك . (سنأ) حيحصلاو فيحصت وهو . «دادغب خيرات » نم . لصألا يف اذك

 . يدقعلا رماع يبأو . يسلايطلا دواد يبأو . يفنحلا ركب يبأو  هريغو «ليدعتلاو

 « فلخ نب دفحمو ء(0784/544/1) كردتسملا 1 يناهبصألا ميلس نب يلع : هنع ىور

 واو « دادغب خيرات» نم . لصألا يف طقسو  [حارجلا نب] عيكوو « يرودلا دلخم نب دمحمو

 . (1859/107/0) « رازبلا دنسم » رازبلا ركب وبأو ٠ دعاص نب دمحم نب ىيحيو  عيكو لبق فطعلا

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم , - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « دادغب خيرات » يف هتمجرت نم

 ضقي ملف هثيدح ضعب انبتك ؛ : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 ا . « قودص وهو هنم عامسلا

 « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ : تلق

 ( مركم نب بوقعي) نع « ريسفتلا » نم (779100 ست) مقر رثألا يف يربطلا ىور دقو

 همسا طقس « ةمجرتلا هذه بحاص وه هيف يربطلا خيش نأ الإ نظأال « ًارثأ , ( يرفحلا) نع

 . همسا يقاب بلقناو ٠ ( رفعج) لوألا

 . اذه يباتك نم (0/8) مقرب اهعضوم يف هتمجرت رظناو

 5ا/ ١



 هه همه جت © ©

 ١ 5اله : قت) مشاه نب رفعج (

 ) قت : بط ١ار/اش (

 امهل دجأ ملو « هخيش فرعأ ملو ؛ هفرعأ مل « ةرشع ةيداحلا نم « مشاه نب رفعج

 ئشب امهل (اضر يلع : خيشلا) ضرعتي ملو « ةمجرت .

 قت) يميمتلا ناميلس يبأ نب ناميلس : نع ىور 078" ( .

 يربطلا ريزج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور .

 نب ناميلس) هخيش الو « وهال « ركذ وأ ةمجرت ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 (يميمتلا ناميلس يبأ .

 ةعساتلا نم وهو « بذكلاب مهتما يدقاولا رمع نب دمحم : وه انه هخيش خيشو «

 يف هل تمجرت دقو « هملع ةعس عم كورتم ٠» ريبكلاو ريغصلا نيمجعملا « .

 يربطلا خيش ؛ مشاه نب رفعجو « ةرشاعلا نم ناميلس يبأ نب ناميلس نوكي اذه ىلعو

 ةرشع ةيداحلا نم .

 يف ( اضر يلع ) خيشلا كلذ نيب امك حيحص هقيرط نم يربطلا هدروأ يذلا ثيدحلاو

 ءيشب هخيشل الو اذه رفعجل ضرعتي ملو . « راثآلا بيذهت نم دوقفملا ءزجلا » هقيقحت .

 يف يليقعلا جرخأ ؛ قرط ثالث ىلع ثيدحلل تفقو دقو ١ امهنم نيقيرط « ءافعضلا «

 يف ( اضر يلع ) خيشلا اهيلإ راشأ يتلا قرطلا ريغ « «طسوألا » يف ةثلاثلا يناربطلا ميرخأو

 راثآلا بيذهت نم دوقفملا ءزجلل » هقيقحت « .

 نب ميهاربإ انثدح » : (85/1ه/7) « ءافعضلا » يف يليقعلا لاق : لوألا قيرطلا امأ

 ديعس نب رمع انثدح « يريمنلا ناميلس نب ليضف انثدح « يبسارلا كلام نب ورمع انثدح دمحم

 ركب يبأ نع , نافع نب نامثع نع . بيسلا نب ديعس نع « ىرمزلا ينربخأ « يخونتلا
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 ميجلا باب ش ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 يمع اهيلع تدرأ يتلا ةملكلا يف لاق ؟ رمألا اذه ةاجن ام ! هللا لوسر اي : تلق قيدصلا

 . « اهابأف

 دماح انثدح « ملاص نب نامثع نب ىيحي انثدح » : اهيف لاقف : ةيناثلا قيرطلا امأو

 يرهزلا باهش نبا يخأ نبا نع ؛ ينيدملا دقاو نب رمع نب دمحم انثدح « يخلبلا ىيحي نبا

 بيذهت » يف يه امك اهلعلو ؛ لصألا يف اذك !  رمع نب هللا دبع نع بيسلا نب ديعس نع

 قيدصلا ركب يبأ نع . نافع نب نامثع نع- .. نع ( ورمع نب هللا دبع) « طسوألا هو « « راثآلا

 يتلا ةملكلا» : لاق ؟ هيف نحن امم ةاجنلا ام ؛ كلذ نعي هللا لوسر تلأس انأ : لاق

 . « ةاجنلا يه هللا الإ هلإ الأ ةداهش « اهلبقي نأ ىبأف يمع ىلع اهتضرع

 ٠ : ( 588/10/4/*) «طسوألا » يف يناربطلا لاقف : ةثلاثلا قيرطلا امأو

 رمع انثدح : لاق يرمنلا ناميلس نب ليضف انثدح : لاق فلخ نب ورمع انثدح : لاق ميهاربإ

 نب ورمع نب هللادبع نع « بيسلا نب ديعس نع « يرهزلا نع يخونتلا ةحرس نب ديعس نبا

 هذه ةاجن اميف ! هللا لوسر اي تلق : لاق قيدصلا ركب يبأ نع“ نافع نب نامثع نع « صاعلا

 ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش.« اهابأف يمع اهيلع تدرأ يتلا ةملكلا يف » لاقف ؟ ةمألا

 . « هللا لوسر

 . « ديعس نب رمع الإ يرهزلا نع ثيدحلا اذه وري مل ١ : يناريطلا لاق

 : اذه رفعج ةقبط نم كانهو : تلق

 [ديعس يبأ] نبا : ليقو - ىيحي نب مشاه نب رفعج , ىيحيوبأ زييمت 4

 نكس - [ راسمسلا] : ليقو . نازبلا ] ليقو .« يركسعلا « [ سالقلا سبلح نبا ] : ليقو

 . ةقث ١ نيتئامو نيعبسو عبس ةنس لوألا عيبر رهش نولخ ثالثل يفوتو « بعك راد يف دادغب

 يبأو « ميهاربإ نب ملسمو « راكب نب سابعو « يركسعلا نامثع نب لهس : نع يور

 . ىبنعقلا ع ةملسم نب هللا دبع ] و « ديلولا
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 ؛ دلخم نباو , يتسطلا يلع نب دمصلا دبعو « ناقهدلا دمحم نب ةزمح :
 .كامسلا نب ورمع وبأو

 . « ةقث ناكو ١ : يدادغبلا بيطخلا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 نم هنأل ؛ وه هنأ نظلا بلغأو |! ؟ هريغ مأ يربطلا خيش وه ناك نإ يردأ ال : تلق

 يربطلا مهنع ىور نمم نوريثك هنع ىور دقو (دادغب) دلبلا سفن نمو يربطلا خويش ةقبط سفن
 . ملعأ هللاو « هورصاع وأ

 و 2 )31704/1١45/9( « ىنكلا درس يف ىنتقملا» و ع (370/180/90) « دادغب خيرات » : رظناو

 و « )١/7/( « الوكام نبا لامكإ دو , (1؟١/574؟8/8) « تاقثلا » و « (019/) « مهتايفوو ءاملعلا دلوم»

 دو 2 )508/81/1١( «ىربكلا نئسلا ىلإ لخدملادو « (45/115/1) و ء )11/1١19/1١( «ثيدحلا بلط يف ةلحرلا»

 )1١١١/4/ « ميرختسملا هو ء ٠ )111١/15/4( نابح نبا حيحص دو « (415/977 )١/ « يوارلا قالخأل عماجلا

 . )19708/18/1١( ؛ ىربكلا يقهيبلا نئس» و « (08515/1/4) « ةناوع يبأ دنسم دو 2 8

 (؟٠416 ) قرزألا طبس رفعج ا"

 ( شا /ر؟ : سق) : بط )

 هل دجأ ملو ظ هفرعأ مل « ةعساتلا نم « قرزألا فسوي نب قاحسإ تنب نبا رفعج

 يف يكرتلا خيشلا هل ضرعتي ملو « نيرثأ ريغ ىلع , «ريسفتلا يف هل فقأ ملو . ةمجرت
 . ئشب (/ه/١) ( هقيقحت »

 . ("8١١١1و؟٠8١4 ست) قارولا يفوكلا يفقثلا دمحم نب ديعس :_نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 فقأ ملو ؛ يربطلا ريسفتل» امهقيقحت يف .ركاش ناخيشلا هلفغأ : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ليدعتلاو حرجلا بتك يف ةمجرت ىلع هل

 دادغب ليزن « يفوكلا ١ قارولا « ىفقثلا دمحم نب ديعس نسحلا وبأ : وه انه هخيشو

 /ا1١



 ةلمهملا ءاحلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 نيمجعملا » يف هل تمجرت دقو « ةجام نباو « يذمرتلا هل ىور «٠ فيعض « ةنماثلا راغص نم

 . « ريبكلاو ريغصلا

 : ىلا ) « بيذهتلا بيرقت » :_رظناو

 (متاح همسا نم ) ءاحلا باب [0]

 ( "577) يبضلا ورمع وبأ 1

 (ةجام نبا)

 ( شال/ رف : بط )

 (ش"/ر" : قت)و 2 (ش'#" /ر" :اهت)و . ( ش4 /رذ : ست)

 ةيداحلا نم ١ يفريصلا « يرصبلا ٠ يبضلا « ناليغ نب ركب نب متاح .ورمع وبأ

 . لوبقم « ةرشع

 دبعو ع (3519 هت) ديزي نب دالخو ع 7919 ست) ,يئابطرألا متاح نب لهشأ: نع ىور

 و« (19107 ست) سراف نب رمع نب نامثعو « (18 قت)و « 4140 ست) ملعملا نيسح نب ىلعألا

 ريغ  بهوو 2 (17071 هت) [ ميهاربإ نبا] يكمو ٠١4( ٠ قت) ديجملا دبع نب ريمعو ء 019017 هت)

 .(7١5؟ ست)  بوسنم الو ؛« ينكم

 نب سابعلاو ,« (4854/87/4) « ناميإلا بعش » يخلبلا دلخم نب ميهاربإ : هنع ىور

 . (1449/02/6) « رازبلا دنسم » رازبلا ركب وبأو « ( 455/ه10/©) « ناهبصأ تاقبط » يفنحلا نادمح

 ىوس ٠ حيرجت وأ ليدعتب , هل مجرت نمم هركذي مل :تلق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « لوبقم » : هنع لاق ثيح . « بيرقتلا» يف ظفاحلا

 -رغصم  (ريكب ) راصف . ( "8107 ست ) مقر رثألا يف هيبأ مسا فحصت دقو

 ٠ يف يتلاو « « ريسفتلا» يف يتلا ىرخألا راشآلا يقاب يفوه امك ربكم  (ركب ) حيحصلاو

 جرخأ : وأ « هل مجرت نم عيمج دنع وه امكو « هنم دوقفملا ١ يف نيرثألاو « راثآلا بيذهت

 و/ا١



 يربطلا خويش مجعم
 . مجارتلاو ٠ ثيدحلا بتك نم باتك ام ريغ يف « هثيدح

 « بيذهتلا بيذهت هو )881/900/١( « فشاكلا ٠ و « (491/191/0) « لامكلا بيذهت ::رظناو

 . )450/11١١( « يربطلا ريسفت لاجر هو 2« )4450/144/1١( « بيذهتلا بيرقت » و(

 (//ه) ةماسأ يبأ نب دمحم وبأ- 5

 (ش/م/ر٠١159 : بط)

 (شدهل/را188 : خت)و .ء(شا“"/ر4١6٠ : سقر

 , ظفاحلا , يدادغبلا « يميمتلا « ةماسأ يبأ نب دمحم نب ثراحلا . دمحم وبأ

 نيتنثا ةنس ةفرع ةليل يفوتو « ةئامو نينامثو تس ةنس « لاوش يف دلو « فورعملا دنسملا بحاص

 ريثك « رابخألل ةيوار . ظفاحع قودص « ةقث . ةنس نوعستو تس هلو « نيتئامو نينامثو

 . ةجح الب هيف َمْكُت ٠ ثيدحلا
 و ؟51الو 511١3و 55١5و ؟١هالاو ؟١051١ست) بيشألا ىسوم نب نسحلا : نع ىور

 و 51١١ 15مو !؟١١ل5و ؟'ةؤؤو !١ةللو ؟١حلالالو ؟ءحكالو ؟١لكهو ؟١الكؤو ؟١الاؤو ؟06/هوكت

 و ؟1١؟1الو ؟ا١؟1هو ؟١١ال5و !١١هالو ؟!5١١١و ؟1١١؟الو ؟١١ذخو ؟١١ذاو ؟١١ت١و 5٠١ و١اه 1٠١

 و 7١41759 وه"1١1؟ ولاه؟١؟ 1١14519 ؟١؟ز١و ؟1751و ؟١5؟4١1و ”١؟الاو ؟1905١و 4 ١6459”

 و ؟15140هو ؟5117١و ١١5١1و 55١5و ؟997١5و !١هالالو !١هالاو ؟!92١هو ؟ا١هال1و 19 1١1979

 و ؟1114و ؟؟18١و !؟١ 6١و ؟1؟١للو ؟١1الاو !1؟537١و !؟64١و ؟١"ممو ؟61١/الو ؟5900١و 1541

 و ؟59خالو 7هالو 7184و ؟؟11و ؟181و ؟19118و 7؟141و 71573779 1710و ؟؟؟5١و 5

 و ؟؟هزالو ؟؟ه04و !!1548و ؟؟11ال1و 7؟؟54و ؟1؟454و ؟؟44الو ؟؟14780و ؟؟١41و !؟5١4و "1847

 و 155019 11508 7151759 5151و ؟؟همطالو ؟؟هالثو ؟1901و 1؟9044و ؟؟0118و ؟؟هاظاو ؟؟01ا/

 و 7؟ادمو ؟االهؤو ؟االالالو ؟؟الاكو ؟؟الا١و ؟اا/00و ؟الاكوو ؟؟16الو ؟؟١54و ؟؟6الاو 157

 و 1111و ؟؟ةلمو 7141و !؟مهكو ؟؟14لو ؟1م4الهو ؟؟مالاو ؟؟خه0و ؟؟81الو ؟4١18و ؟؟ا/8

 و ؟ابجو ؟ظدالإلو 7ظدمكو [ظءملو 11-18و ؟8:14و ؟9ددقو 5111و ؟19555و ؟؟ةحالو 5

 و ؟؟كاوكو !"191و !ظلهلو ؟"املو ؟"لالؤو 5؟لالهو ؟للكمو 1ظا50و 7815و ؟#اه١و ؟١11

 و 58غحمو !"411و ؟"ةازو مخور 5لهكو ؟ظلم»و ؟للخو للاخر 18ج ؟815و

 ؟/ا١



 ةلمهملا ءاحلا باب ْ ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و مام 4و ؟55178و ؟"هووؤو منهو مسه ههو ؟8هغهو مسورعمو 7806و مسولدو مسه دو 27

 رو ؟مالدو ""خككو ؟؟1م١110و ؟؟8خل١و ؟ا/مكو 355 51/1 ؟ا/18و ؟7”ا/ا15و ال ءالو 4

 رو 51١519 ؟1 9١0١و ؟199ا/و ؟؟"ةالاو !؟ةكالو ؟"ةئ4و 5911و 7159925و ؟"1١9و !؟1مككو ؟؟9؟8ا19

 و !؟١"؟و ؟؛1١؟الو ؟؟5١١و ؟١٠١٠1و ؟١4ؤتو !؟917١4و ؟ةدزنو ؟4 هوو ؟1 1١و !4ءهدو 5

 و 1155900 ؟؛؟44و !4؟؟0و ؟١١45و ؟؛1 81و ؟411/الو ؟:ااالو ؟519١4 ؟67١1و ؟4114و

 و 1"51هو ؟؛؟"89و !1175و !1:!"؟؟و ؟؛"ا1؟و ؟؛؟ؤا"و ؟1؟الالو 71 ال؟و !11757و !؟17؟هوو

 و !14185و !":4الهو ؟44الالو "4431و ؟44140و ؟44 5و !41458و !1106و ؟:١1هو ؟؛#الاو "عم

 و !11هالاو ؟؛هالدحو !:هو5و ؟1 5144و !4 2954و !4ها1مزو ؟4ه١١و !؟44؛ة5و !؟:هؤالو !44؛ة11؟و "4غ 1م

 رز 5165و ؟1584و ؟11:3هو ؟14570و ؟1:315و !؟1574و !١1457و !؟١451هو !4؛هؤ15و ؟؛هرلكو هاله

 و ١1157و ؟":مطم١و !؟ا[مكالو ؟؛864و !؛ لهو !:مزلاو ؟4م55و !”4م1١8و ؟1/ه5و ؟4ا/44و ”:61/

 و 150 548و 550 ١15و ؟5:11و !؛ةخفو !:ة417و !:؟مالو !1ة159و !14ة؟هزو !1؛ةه١٠و !1448و ؟49ا+

 و ١151الاو ؟هلكالو ؟ة١ههو "ها14١هو ؟ه18١و ؟0181و !ه١؟هو !ه)14١١و !ه4١١و ؟هءقالو ؟هتالال

 و 5575515 ؟هكمزتو ؟5؟ا/مخو ؟ه154و ؟015755و ؟ه7هؤو ه4 ؟ه١7ؤو ؟هزوهو ؟هلحزلو ؟هزالم

 و 591069 ؟51النو 5456و 155195و ؟ه1:80 5و ؟هالالالو ؟ه4و ؟هالالالو ؟هلساهو ؟هلظءمو ؟هلسدال

 رو 5ههؤاو ؟ههالءو ؟ههكالو ؟هه115و ؟هدالمو !؟هداخهو ؟همالاو ؟ه69ا8و ؟هوؤؤمو ؟ه1 موو

 و 5548ا5و ؟همذكمو ؟همهالو ؟ه41417و ؟هالالدو ؟تالمدو ؟هال1و !هالخو ؟هكجفو 0501و ؟ههو#

 و 1531؟و ؟70١51هو ؟”4١١و !5ءنلو ؟41١5و ؟هذو98و !هو984و !هؤالاو ؟هذ؟1و !هرزكمو ؟هرخل

 ور 1558و ت1 1و 1و تو 1و 15و 1011و 1511و كو ١

 رو 535هلو 5518و 5551و 51و 11و الو 55و هلو ؟1179ملو 1514145 4“

 رو 15415359 ”541الو 1545159 5541١9 ؟١54الو !”5404و !40”١1و ؟”90هو ؟"ل"ه5و "هوو 5١

 و 1590946و ١7؟6ال4و ؟5هكفو ؟”دكلالو ؟[ه45و ؟1504و ؟6176و ؟5كة4و ؟”131و ؟754ه2مو 57481“

 ور 151019و ؟ةكقكمخو ؟ةكتخخو ؟ةكرمهو ؟ةكك١و 5555و 1569و 155514 ؟56الو 1550و

 رو 51ا450و ؟ا4855و ؟ذمخا1كو ؟51لالاو ؟5/او ؟5الهلو ؟51/11"و ؟/الالو 16و 16و لا

 و ؟15ة45و ؟591ا/5و ؟ةوحكو ؟5514و ؟ة1خمكو ؟"44و ؟"مالاو ؟"مهالاو ؟!ههذكلو ؟"411و 414

 و ؟0068و ؟/04الو 0118و 1/41 1/01 1/14 1/1 1و الحامول اجو م

 و "4١و ؟الا؟الو ؟الا4١١و ؟ال9١1؟و ؟ا/لءفإلو ؟الءزمو ؟ا/لدالاو اللهو الالءالاو 7/01 ا

 2 ففضلما انفه نفل قفل نفليرلا فشلا لف لا ل ل
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 ما ظ ملا الا اب
 و ”":5؟هو م44 مهو ؟ 1 هالاثو م4 هاكر مهما م4 هو م هاو م40 م4 هاو نانا

 و ؟4ا/56و "4ا/ها1و "41/61 11/8 ”ة1ا/١و 7111و ”١/11الو ؟1تخمو 3151/و 54765

 و "دخلو ":مالمو ؟74مالاو !؛محالاو "4؛ملعدو !؛ملاطو "1810و !4414و ”ءالؤكو ؟؛ا!لمدو "1/4

 و "ه.016و "هدو "عةؤالو ؟؟؟ذهو !":ة944و ":ةقدو !؛ةالثو 8490الو !"4ذخحخو ؟غخحكو "ا! 140

 و 8هزاتو "هالمكو "م1538 7ه415١و ”م١115و 9هلا١و ؟هل١دو "”هدمنو 9ه9الدو 98605019 ١

 و ؟"هالالزو مهردوو مهالوحو ممرظنوو ممظامو 7هلملو ؟هكالالو ”هكالاو 8هكقالو 9805105و 1١

 و "هؤهالو "ه11448و "7ه145و ؟ه١176و 8ه1158و "هوو !هؤ16و "54١511و 554 4١و "6106و 555

 و "ه5دن0مو "همالزو ؟"هدكالو 8همكاكو "ههقحو مممعوو "همالكو 7"هم١5و "ه:98و 584ا/5و ننس

 و "هالدمو "هالككو مهالثو مهالدالو _هالطكو ؟هالاؤو ؟هكححو ؟مكالاو ؟8هككالو 800161و 2

 و "هو44و "مومو ؟"همالالو "همىكاو "همخؤو 7همالكو ؟"هماؤو "2415و 5هالؤكو ؟ةهالالكو

 رو 3514و 51مل تحلو كمر ؟هؤخزو ؟هوقكو ؟هذ6و 8هؤم/١و ؟هكتلو ؟5ة048و 56561

 و "ككاو 55705و ؟ةلهلو لو 7115و ل11 ؟5ءؤخمو 5755و 7544و 3314 15و

 و "ة5لكو15و 557546و "5545و "تككمو ؟”ةككلؤ ؟517هالو 5545و 5710و 101199 ”6550هو 511

 و 3511758و "59ملو 7555و ”"51همو "571959 ”5111لو 9574و ؟لككؤو 56511 مماكو 51#

 و مدحمإلو ؟رككنكو ؟كمكقو 575م4 57م5 50 11لو ؟تملالو 95016و 385626 931لاو 4

 و ؟5الكالو ؟5الا5و ؟ةتالاكؤو ؟75الاىو ؟ةاللكهو ؟ةكفلو ؟503489و 51و رمدككحكو ”555615و 56

 ور ؟"ككلؤو #7599و "5441و ”"كم4الاكو ؟"5ملكمو ؟"همكاو 53548١ 5و مكالم1و ”5م/هؤو 35ا/هالو ال

 و "الءا"5و "الءككو ”ا/لءلالو 85ه ؟53ا/4خو ؟59ا/ل4كو 36و مدومالو ؟5ؤ0ه5و "595148و 59

 و "الاالاو "الاهالو طالاههو ظالإودو ظالا##هو مالا الو ”الا1١/و الالءحالو ”الءكالو 9001و 4

 و "الثثاو "اللهو "ال9519 ”الاؤلالو الاكالؤو ”الكا4خو "الكؤؤو مالمو ”ال١5م4و ”الاوالو "الا

 و "الهد5و "اله: ١و م"اله5غو "الؤؤالو ؟الكملكو !"ال؛مل"و ؟"ال4١1و "٠5و مالو وو ”اللالكو اك

 و مالارعوو رالارلو ممللمو سالو طالالااو طالككلو مالكالفو ظالكأ؛ 6و "الكا ١و الدور مالدكك

 ذه

 ماولالو مالك حمو "الولاو طالطااو "الطءطو طالطعلو طالالهكو الالمللو لالالثهو الال4و الا

 و 38901159 3ماو "م5[0هو 9580519 ”خحئلو ؟الثؤخكو ؟الوهمخو مالولتو ”ا/وهو الور ااا

 و مكاو مكاو ؟مكدالو مزكهمو مكاو ماكاو ؟مكلالو ؟طكتدو ١715و 780الاو

 ٠( "الهو ءاةزو ١الثو 151لو 17١1و الالو ه١ : تت )و 2 (18155و 1114و 5864و 581 او 4

 ك/ا١



 ةلمهملا ءاحلا باب 5 203 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و١٠هو ١٠و ١9١٠و ٠١٠١ ست) نابأ نب زيزعلا دبعو ء (0١٠18ست) ربحملا نب دوادو

 و 545١١و ٠64 ومهه٠١ وإلالا١١ و٠١855 و١٠١974 و55ه١١ وملاه١١! و١ؤه١١ و١١51 ١١541759

 و ١١8419 و١١845 ١١9159 ١١الف مو ١١الالمو !١١ال٠5و ا١١ا/هاو 11١/االو ١١ا/“5و ١١ ال١#خو 4

 و 5:5١ه5و 1١؛ة9"ا١و 191714١و 198١و !!هامذو !١"هلالو ١؟١؟1مخ1و ١؟؟الهو !؟؟19١و ١؟؟9١١ 5

 و 5881١و !١ه9خفو !١هاالآو !14١51٠و !١هلاوو !١هلاهو !هلءالو ١ه)١٠١و !١هدالالو !ه47١و ١ه.لال

 ور 551١5١و ١١:ةىو 5١:ةهو ١١45١9 ١ه:هؤو ٠١ه: ا"هو 1١غ ”"5و ١ه١١4و 5١4١١و ١:1١١"و 4

 و 5١'4١١و 5١ء1هو !5954١و 543١و 995١و ا١هؤالالو !هلكو !١هملظ5و !١هكالثو 155509 4

 و اا500مو 57١هزو 100١و 1١و اكو 1١517١الو ا١”19الو ١5 و١5١18 ١5١4159 944١و 8

 و ا١ة8ه)١و 5849١و 844١و ا١؟ال4.و 1١1الا65و ١1”0175و 7١54١و ١54 ١لو ١6١1١١و 5١الكو )اال

 و ١الاالفو ١الا158و 1١1171 ١الا11/لو ١الحقدو !احمنو 5991و 7"15917و ١1ةخقمو 1كمالاكو 1١414

 و ١الكلؤو !١الالفهو ١الالمخو )ال535 ١59/١و ١/5١ 8و ١ا/١5الو ١ا/١5او 1هؤو ١ال5ؤ0و ا

 و 1485981و 14 االو !١م1754و 1851١59 ا١ملوهو ا!مذلك17و ا١ملكهدو 815١هو ١41١؟4و “18057 ١805١9

 و 14ال41و 1مككالو 18ه 1مهلو !مكفقو 1خ141الو 00١184و 18خكو 1188و 11و م

 و 15188 ١؟1 9١و )9 ١التو )١5١9و !مكككو !1مك4هو زمكاكؤو 1١84 'الو ااخككو 1ماله4و 0/1

 و 1١1759 7779و ؟ لو ؟41١1١و 500 79/١١51و ١؟ة4ه0و 19915و !١؟ههمزو 9١هلعو 5

 يبأو (197/5و ؟اذو ؟1١/و 9١51و ١٠الو ١1١3و ءللالو 1١1/1 ختروع (١1هخمخو 7١ و7١14 7١1757 لال

 و5541 ١1؟هؤ1و 1ه1ه١و 185835 1١1١1 587١١و ١1الالالو ١1ا/هال ست) مالس نب مساقلا ديبع

 و 449١الو ١مذ]1الهو ؟؟5لهو ””5١5و ؟”؟)١9١و 4١١7و 418١و 5١الالكو ١”4الاو ١"08١4و 1

 يلو ١1١5و مترو 2 (79١١51و 5١١ ١5و ١٠١؟19و 994١و 19484و !؟؟8هو !51١الاو 190/

 هل١١و ة5و هلو مهو ماكو م١6 الوو الم/١ خت)و (5١1ةهو الال"هو 910١٠/ست) عينم نب دعس نب دمحمو

 84١١و ١؟الو !١؟35و ١ ؟هو لاهو او ١١و ١١هو ١١59 75١1و 9١٠1و ١١الو ١٠هو ه17١٠1؟و هه ١١١1و هم م

 ه هلكو هاهو هع ها)! ةهلاو هددو هدو هاو هددو . :ةهو . :همو 54و 1؟1؟و ٠١ ٠١ ٠ امذهو

 و9١1 ٠ 5/١٠1و م هالالؤ .ه15و ه#4و ءه51و . . ه١1و , هال ها"هو هدو , هالقو ه5[و هالو . م

 قد م ممم م ١755و مم م 6 ؟)]9و 2 2 م ؟ا8و ا"لاوم ءل17دلو !١75دؤو و ؟دالث5 هدو 5

 و هكمو + هكاكو +. ماج م ها[و + هلو هدقو "الؤو "هالو "هالو , "هدو ١م م ”"؟ةؤو مم ؟"448و ؟1؟19

 و ١5 هالو الءالو 5كك م ”ك17و كلو مل 590 + امخكو اخو هؤكو هم ه١ ه ١ ةاللو «هم . هالحو .ه 4
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 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا ءاحلا باب

 وع ١ ةهأكذو هالو 1739و "الث ؟همو .ه ١١" م 0١" م ؟ك1و 1519و اأذ79و اك5و*» هه م اكاأو أ

 « (351و 1655و 1448و . 7410/8 خت ) دمحم نب يلعو « (4/١47و + ةكالو ءاكككو هؤ)و ها ه140و هاله

 نب ىسيع نب قاحسإو © 51/١( خت)و ,« 18١154( ست)- بوسنم الو ؛ ىمسم ريغ دعس يبأو

 باهولا دبعو . ركب نب هللا دبعو . ةدابع نب حورو . ناذاش رماع نب دوسأو . عابطلا

 نب دمحمو . مصاع نب يلعو . ملسم نب نافعو . يسبعلا ىسوم نب هللا ديبعو . فافخلا

 نب ةذوهو مساقلا نب مشاه رضنلا يبأو 2 نوراه نب ديزيو . ىدقاولا رمع نب دمحمو . ةسائك

 . ليبنلا مصاع يبأو 2 (517/115/5) « ظافحلا ةركذت» ينوكسلا ردب يبأو . ةفيلخ

  دانسإلا يف ةدايز هلعلو 154450(  ست) يربطلا ميهاربإ نب ىنثلا : هنع ىور

 يمدألا نب نامثع نب دمحأو . داجنلا ناملس نب دمحأ ركب وبأو . يبطخلا يلع نب ليعامسإو

 نب هللا دبعو . يتسطلا يلع نب دمصلا دبعو . يدلخلا رفعجو . باشخلا فورعم نب دمحأو

 . نابزرملا نب فلخ نب دمحمو , يميكحلا دمحأ نب دمحمو - ورم خيش- ىرضنلا نيسحلا
 دالخ نب ركب وبأو ٠ ايندلا يبأ نب ركب وبأو « يبيصنلا لالخ نباو 2 راطعلا دلخم نب دمحمو

 . كامسلا نب ورمع وبأو . دايز نب لهس وبأو . يعفاشلا ركب وبأو

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم . - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلا زعي مل مسا لكو

 . « دادغب خيرات » يف هتمجرت نم

 ) قودص وه » : ينطقرادلا لاق . هدنسب بيطخلا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 ميهاربإ تلأس » : لاق  يفاكسإلا كلام نب دمحم نب دمحم نع هدنسب اضيأ لاقو

 !؟ مهاردلا ذخأي وهو . هنم عمسأ نأ ديرأ : هل تلقو . ةماسأ يبأ نب ثراحلا نع يبرحلا

 . « ةقث هنإف ؛ هنم عمسا » : لاقف

 « ةنس نيعستو اتس ةماسأ يبأ نب ثراحلا غلب» : لاق لماك نب دمحأ نع اضيأ لاقو

 .( ةقث ناكو
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 ةلمهملا ءاحلا باب ا 00 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 .« تانبلا ريثك ًاريقف ناكف ؛ ةياورلا ىلع مهاردلا ذخأ امأود : ةركذتلا يف يبهذلا لاق
 . « فيعض » : مزح نباو . يدزألا حتفلا وبأ لاق : اضيأ لاقو

 مَلكُت ةرلاب دانسإلا يلاع ٠ ثيدحلاب ًافراع , ًاظفاح ناك » : ناسللا يف ظفاحلا لاق

 ( ةجح الب هيف

 © أ نب ثراحلا ٠ : غبصأ نب مساق ةخيشم يف يتابنلا سابعلا وبأ لاق : اضيأ لاقو

 . « ثيدحلا ريثك « رابخألل ةيوار ةقث . ةماسأ

 . ( ثيدحلا كورتم ١ : مزح نبا لاق : اضيأ لاقو

 .( لوهجم» : رخآ عضوم يف لاقو

 يف هنأ عم . « !! . ةدمعب سيل ٠ : « كردتسملا صيخلت » يف يبهذلا لاق : اضيأ لاقو

 . ظفاحلا مالك ه . ١١ هقيثوت ىلع لمعلا نأ هحالطصاو . ؛ حيحص ٠ هلباقم بتك نازيملا

 نم عضاوملا ضعب يف 2 (دعس نب دمحم) هخيش مهبأو ؛ يربطلا همهبأ دقو : تلق

 :٠. .خيراتلا » نم اهنتم لثم يف امهب حرصو ٠١91( ست) مقر رثألا لثم  «ريسفتلا»

 . اذه يباتك نم نيمهبلا باب يف اهيف لوقلا تلصف دقو

 مقرب «ريسفتلا».يف هجرخأ يذلا ربخلا يف (ربحملا دواد» هخيشب حرصو اضيأ همهبأو

 ( م81/809/5) ( هدنسم )» يف ًاضيأ ( ةماسأ يبأ نب ثراحلا ) هجرخأ يذلاو *18٠١( ست)

 ْ . ًاضيأ نيمهبملا باب نم هعضوم يف هتبثأ دقو. هب « انتمو « ادنس

 راثآلا يف ( نيسحلا ) ىلإ ( بيشألا ىسوم نب نسحلا ) هحيش مسا فحصت دقو

 )١1810( مقر رثألا يف (ىنثملا) ىلإ (ثراحلا) مسا فحصتو.(١11 88و 581١٠7و )٠١01/1 ةيلاتلا

 نينامث شاع نم ءامسأ» و (12880/187/8) « تاقثلا دو « )4101/11١8/8( «دادغب خيرات» :رظناو

 يف ينغملا هو ء (1807/888/1) « ءالبنلا مالعأ ريس »و « (115/115/؟) « ظافحلا ةركذت » و (”9/07) «ةنس

 واغ )051/١907/9 « نازيملا نأسل هو ء (1747/1078/59) « لادتعالا نازيم» و ؛ (1١؟١/4١/51) « ءافعضلا

 . (١١/454؟)«يربطلا زيسفت لاجردو + (١؟4/55) « ةاورلا ءامسأ ديرجت»و ء (5؟0/؟١91757/1) « ظافحلا تاقبط»

 ه8 ه8 نا هان
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 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا ءاحلا باب

  . 4١دمحم نب ثراحلا زييمت .

 . هنم اعامس ركذي ملو « ليفطلا يبأ : نع ىور

 . ناميلس نب رفاز : هنع ىور

 . نابح نبا الإ هقثوي ملو ١ هثيدح يف عباتي ال

 م١ يليقعلا ءافعض »و )1150/1١5/4( « تاقثلا دو 2 (1410/5/7810١/؟) « ريبكلا خيراتلا ٠ :رظناو

 )١/ هيزوجلا نبال « نيكورتملاو ءافعضلا » و ١ (0/4/194/؟) « لاجرلا ءافعض يف لماكلا ١ و« 0١

 . ( )591/1١55/9 « نازيملا ناسل ١ و « (1545/117/8/؟) « لادتعإلا نازيم هو « ( /؟ه/ا1م

 يلجبلا رفعج يبأ نب نامعنلا نب دمحم نب ثراحلا . دمحم وبأ زييمت  ؛١

 5 0 -ّ 5 .٠ 2 ساكو . . .٠

 .رعش ةيوار « ىضرف ؛« ىضفقار ١ فدصم ؛ ثدحم . ( قاطلا ناطيش) ب فرعي هوبأو « يفوكلا

 . يلجعلا ةيواعم نب ديزيو « نيعأ نب ةرارزو « قداصلا رفعج : نع ىور

 . هريغو « بوبحم نب نسحلا : هنع ىئور

 . (5946/1859/9) « نازيملا ناسل ١ :رظناو

 . فوفكلا دمحم نب ثراحلا زييمت - 4*

 . شايع نب ركب يبأ : نع ىور

 . لطاب ربخب يسوطلا قاحسإ نب بوقعي : هنع ىور

 . (5914/159/أ5 « نازيملا ناسل » : رظئاو

 مه ده # 5 ©

 (407/8) ىسوطلا هللا دبع وبأ اه

 (ةجام نبا)

 ( شا /را : ست) : بط )

 ٠م1١4



 ةلمهملا ءاحلا باب” 20202020200 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ليزن يسوطلا « هيقفلا . يفقثلا , دمحم نب دمحأ نب رشبم نب شيبح .٠ هللا دبع وبأ
 0 نيتئامو نيسمخو نامث ةنس  شيبح يفوت !  ! ةلزتعملا رابك نم رفعج هوخأ ناكو  دادغب

 . ينس . هيقف « ةقث « ةرشع ةيداحلا نم

 . 1١078( ست) ةدابع نب حور : نع ىور

 هّللا ديع نب دمحم . )9081/451/١( « دعجلا نبا دئسم ١» لهس نب يلع : هنع ىور

 « ناميالا بعش » دابع نب نسحلا نب ىسوم يرسلا وبأو 2 (05147/9/5) « طسوألا مجعملا » ىمرضحلا

 .(ةكواكلط)

 , ًةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ًاّيَنَس ًالقاع « ًالضاف

 ةعبط نم (*40/؟)و « 1١5418 ركفلا ةعبط نم (9؟144) مقر رثألا يف همسا فحصت دقو

 نيسح) ىلإ (رشبم نب  شيبح) نم « ةيملعلا ةعبط نم ( 207) مقر رثألل نيقفاوملاو ©١4٠0 ركفلا

 - ركاش دمحأ خيشلا كلذ ىلإ ينقبس دقو  ملعأ هللاو - هتمجرتو هتبثأ ام حيحصلاو « (رسيم نبا

 ش « ريسفتلا ١ ل هقيقحت يف هللا همحر

 « ءالبنلا مالعأريس هو : (159/707/8) « دادغب خيرات هو « )8//1١:81/911( « تاقثلا +: رظناو

 ريسفت لاجر دو ( 884/5/1) « دشرألا دصقملا هو « (؛//40/؟) « ظافحلا ةركذت هو « )180/045/1١(

 يريطلا « )005/171١( .

 ١56٠( هت ) رعاشلا نب دمحم وبأ 5

 (دواد وبأو , ملسم)

 (شا"/ر#* هت : بط)

 , يدادغبلا « يفقثلا  بوقعي وبأ : هل لاقيو  فسوي نب جاجح « دمحم وبأ

 بقلي ناكو هنع ذخأو 3 ساوُت ابأ بحص (٠ ًارعاش فسوي هوبأ ناك « (رعاشلا نبا) ب فورعملا

 لح



 . ظفاح « ةقث « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيسمخو عست ةئنس بجر

 2« (15907 هت) ريرج نب بهوو ١ (م) و ء(17178١هت) مامه نب قازرلا دبع :.نع ىور

 /407/5) « يناثملاو داحآلا ٠ يمرضحلا قاحسإ نب دمحأو . (م)و(١6١1 هت) يريبزلا دمحأ يبأو

 ) « ريغصلا مجعملا ٠ نيسحلا نب رشبو ء (44/79/1) « يناثملاو داحآلا ١ دلخم نب قاحسإ و ء (0#

 . لا

 « (118/171/1) « ريغصلا مجعلا د يناهبصألا حيبص نب دمحم نب دمحأ : هنع ىور

 يبأ نب نمحرلا دبع هنع بتكو « )1٠١07/844/١( « ريبكلا مجعملا ١ لبنح نب دمحأ نب هللا دبعو

 (3317/9ه3/5) « طسوألا مجعملا د مامإلا نب رفعج نب دمحمو « (718/118/) « ليدعتلاو جرجلا » متاح

 . ( 9758/495/؟ ) « ةالصلا ردق ميظعت ١ يزورملا رصن نب دمحمو

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 يدامرلا لثم ةئام نم ريخ هنأو « هظفحيو ثيدحلا نسحي نمم ؛ ظافحلا نم ناكو « ًاقودص

 . هنع لئس امل إ! قزبف هنع نيعم نب ىيحي لثسو « رسعتي 2« ثيدح بحاص ناكو

 « دادغب خيرات »و 0707 )1١91/١/ « ملسم لاجر » و « (/18/1748/#) « ليدعتلاو حرجلا ٠» : رظئاو

 يماسأ هبتشم هو « ( )80/901/1١ « دشرألا دصقملا »و ء (1؟١/991 /مز « تاقثلا » « (4"؛؛ /؟؛١لم)

 )و + (44ه/91/١) :٠ فشاكلا ١و 2 (1/47١11/ه) « لامكلا بيذهت هو ء ٠ )11/494/١( نيئثدحملا

 /؟)« بيذهتلا بيذهت ١ و (019/1//1751) « نازيملا هو « (*9١/01؟) « ريسلا هو « (034/5149/؟) « ةركذتلا

 )١1١10/955/١( « بيذهتلا بيرقت ١و 2« ( ”م1// 4

 ههه هه مهمه

 (؟؟517١) ىصمحلا تلصلا وبأ

 (شا/ر؟ : بط)

 (ش ١ /را :هت)وء(شا١/ر١ : ست)

1/45 



 ةلمهملا ءاحلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 ك0 ب 7 0 سمسم 5-5 - 10 10

 : هفرعأ مل « يصمحلا ؛ يئاطلا « نمحرلا دبع نب دمحم نب ناسح . تلصلا وبأ
 « )441/75/١( « راثآلا بيذهت ١ ل هقيقحت يف ركاش خيشلا ضرعتي ملو ٠ ةمجرت هل دجأ ملو

 . ئشب هتمجرتل  اضرعتي مل )04/14(  « ريسفتلل ١ ل هقيقحت يف يكرتلا خيشلا كلذكو

 . (517": هت)و 2( (؟5؟1548و ؟؟5١1ا/ سق) ساوج نب ةمالس : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ : حيرجتلاو ليدعتلا

 وهف هخيش امأو , يدي نيب يتلا لاجرلا بتك يف ركذ وأ ةمجرت ىلع هل فقأ ملو

 يبأ نبا هركذ « يصمحلا . يئاطلا  ةلمهملا ءاحلاب سيلو « ةمجعملا ميجلاب - ساوج نب ةمالس

 . هريبكلاو « ريغصلا نيمجعملا» يف هل تمجرتو « «تاقثلا» يف نابح نبا هركذو . هنع تكسو « متاح

 نب هللا دبع ؛ هّيباَحَص ادع ؛ نويصمح : نويئاط مهلك ثيدحلا لاجر : ( ةدئاف )

 . يصمح مث « يندم « ينزام وهف رسب
 . (180ه0/8٠8/7) « تاقثلا ١ و « (05/4:/11) « ليدعتلاو حرجلا ١» :رظناو

 /5//980) « هدنسم ١ يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا : هجرخأ ثحبلا رادم ثيدحلاو

 /ه40/4) « كردتسملا ١ يف مكاحلاو . ( 1//85/10) « نييماشلا دنسم » يف يناربطلاو ء« (١٠؟

 ميهاربإ نع « نامعنلا نب حيرش ةويح وبأ انث : لاق ديشر نب دواد قيرط نم مهعيمج .(606

 . هب ء رسب نب هللا دبع نع هيبأ نع ٠ يناهلألا دايز نب دمحم نبا
 . اضيأ حيرش يبأ نع « ديلولا نب بجاح « قيرط نم هقاس يناربطلا نأ الإ

 تومي الو : لاقف لولاث ههجو يف ناكو . ةنس ةئام شاعف : لاق : ةدايز مهثيدح يفو

 . « ههجو نم لولاثلا بهذ ىتح « تمي ملف . « ههجو نم لولاثلا اذه بهذي ىتح . اذه

 )1١415( يناّرحلا ملسم وبأ

 ( يذمرتلاو « دهزلاو . ليسارملا : يف دواد وبأو , ملسم )

 ليي



 ( شا١/ر'"” : ست : بط )

 مث « يناّرحلا ؛ مهالوم ٠ يومألا ٠ بيعش يبأ نب دمحأ نب نسحلا . ملسم وبأ

 برغي « ةقث « ةرشع ةيداحلا نم  نيتئامو - نيسمخو نيتنثا وأ - نيسمخ ةنس يفوت« يدادغبلا

 «تاقثلا» ميعن يبأو ١ (ت)و ؛ (179901و415١1 ست) يلهابلا ةملس نب دمحم : نع يور

0" 

 . (4/؟/9) « ليدعتلاو حرجلا ١ يزارلا متاح وبأ : هنع يور

 ًاقودص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 برغي ٠ ةقث

 /8) « تاقثلا » و ء ( /؟/8) « ليدعتلاو حرجلا هو ء (”159/985/1) « ءامسألاو ىنكلا ::_رظناو

 ) « لامكلا بيذهت مو ء (*”/494/977/90) « دادغب خيرات هو « )19١0/11/1١( « ملسم لاجر هو 74

 بيذهت ١ و « (51/49/15/1) « ىنكلا درس يف ىنتقملا» و ء )٠٠١4/2801/١( ؛ فشاكلا وو ء 5/٠٠١

 . (047/11) « يربطلا ريسفت لاجر »و « )1١١١/108/1( «بيذهتلا بيرقت» و 2« (178/777/9) «بيذهتلا.

 (8409 ) زازبلا يلع وبأ 4

 (ش /١ ره : بط)

 (شا١/ر١: قت)و ء(شا١/ر4 : هت )و . ( ش١ /ر#" : ست)

 - ةمجعملا يازلاب  زازبلا « يدادغبلا . رفعج يبأ نب دينجلا نب نسحلا « يلع وبأ

 . قودص « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو عبس ةنس يفوت لصألا يخلب

 و1354 :اهت)و ( 58740و 15770هو 609 ست) يومألا ةملسم نب ديعس : نع ىور

 .(ل95 قت)و 2( 4041و 7184و 1+

 نب هللا دبعو « (11/4/ ) « ليدعتلاو حرجلا ٠» ينيوزقلا بويأ نب نسحلا : هنع ىور

 )47/١( « ةناوع يبأ دنسم ٠» يريترهنلا ىسوم نب دمحمو « )404/181/١( « ةميزخ نبا حيحص وه ريمن
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 ةلمهملا ءاحلا باب. | ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ناك ام ىوس . ليدعت وأ حرجب هل مجرت نمم دحأ هركذي مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 ست) مقر رثألا يف همسأ فحصت دقو . « قودص ٠ : هنع لاق ثيح . « بيرقتلا» يف ظفاحلا نم

 . (نيسحلا) ىلإ ( ؟"59ا/

 ) ؛لامكلا بيذهت»و ء (0/45/79/90) « دادغب خيرات دو ٠ (1/4/) «ليدعتلاو حرجلا» : رظناو

 لاجر»و 2« )181١/٠١6/١( «بيذهتلا بيرقت» و « (240/488/1) «بيذهتلا بيذهت»و 92١1/80/5(
 . (001و ه7١60/1) «يربطلا ريسفت

 هه هم « مه ه

 (؟11/517) ناذاش نب يلع وبأ -

 (يراخبلا)

 (شة4/ر4؛ :بط)

 (شا/را قت)و ء.(ش١/را:هت)و«.(ش "/رك : سق)

 نأكو  ناذاش نب نسحلا وهو ؛« يطساولا « دايز نب فلخ نب نسحلا « يلع وبأ

 ؛ ماهوأ هل « قودص « ةرشغ ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبرأو تس ةنس يفوت  هيبأ بقل (ناذاش)
 . هيلع عبوت ؛ دحاو ثيدح يراخبلا دنع هل

 سدو ةدابع نب حور ؛ (خ) , (4048 قت)و . (308هت) [قرزألا] قاحسإ : نبع ىور
 . (709/59 ست) ناطقلا ديعس نب ىيحيو 0 (0/454 ست) حارجلا نب عيكوو فكل

 دمحأ نب دمحمو (004/04/4): طسوألا مجعملا ٠ يطساولا نسحلا نب فلخ : هنع ىور

 . (0417/915/0) « طسوألا مجعملا ١ ةمئيخ يبأ نبا

 . ًاخيش : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 .حيحصلا باتك يف هثيدح يراخبلا يرخأ « ةقث ناكو ؛ لّمَتَحُي

 « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ : تلق

 خيرات دو ء )5979/0351/١( « ءامسألاو ىنكلا ١ و « (؟957/98/1) « ريغصلا خيراتلا » : ريظناو
 01814: /ا1ال/طراو ١ (07855/11/14/8) « تاقثلا هدوء (55/50/9) « ليدعتلاو حرجلا هو « )017/١( ؛ طساو

 م6 ١



 نيكورتملاو ءافعضلا ١ و « ( "1/1/5 حيرجتلاو ليدعتلا ١و « 4 كف « دادغب خيرات دو(

 و2 )0١75/954/١( « فشاكلا» و « (1؟؟8/5١5/1) « لامكلا بيذهت هو « ( )854/509/١ « يزوجلا نبال

 بيذهت ١و « ١51١/١0/١( « ىنغملا»و « (1851/4944/؟) « نازيملا»و ء(940/41/1”*١4) « ىنتقملا »

 . (9١5/5١9/؟) « نازيملا ناس ١ و « ( 1؟ا//١150/1) « بيذهتلا بيرقت ١ و 2« (9١/459/؟) « بيذهتلا

 ١- يندملا يردكنملا دمحم وبأ )98155(

 (ةجام نباو . يئاسنلا)

 شا /را١ : ست) : بط) (

 « يردكنملا « يميتلا ٠ يشرقلا « رِدَكُنْلا نب دمحم نب دواد نب نسحلا , دمحم وبأ

 » نم هعامس يف اوملكت « هب سأب ال , ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو عبس ةنس يفوت « يندملا

 ش . « رمتعملا

 . "8554 ست) مامه نب قازرلا دبع : نع ىور

 نب يلعو © )4864/194/1١( « طسوألا مجعملا » لالخلا ورمع نب دمحأ ركب وبأ : هنع ىور

 مجعملا » يرصلا سرع نب هللا دبع نب دمحمو . (1104/5810/11) « ريبكلا مجعلا » زيزعلا دبع

 00 (5495/911/5) « طسوألا مجعملا» ةبيش نب ىسيع نب دمحمو ع (555/188/5) « طسوألا

 هيف اوملكت : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :_حيرجتلاو ليدعتلا

 . ًالوهجمو ٠ مهدنع يوقلاب سيلو ٠ هب سأب الو لّمتَحيَو

 . ؛« يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ دقو

 . باتكلا بيترت ىلع « ريسفتلا » يف ةياور ىلع هل تفقو يربطلل خيش رخآ وهو

 و )811/٠١/1١( « يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا هو « ("9/15/) ٠ ليدعتلاو حرجلا :٠ رظناو

 ١و 2 )١١18/١47/5( « لامكلا بيذهت ١ و « (:58/9ع/؟) « لماكلا دو «(1؟4* 9/10/489٠ تاقثلا»

 ذو 2 (1١؟1//١/54١90) : ىنغملا»و 2 (1844/59:/؟) ؛ لادتعالا نازيم هو 2 (١٠؟9094/1//1) « فشاكلا

 )571/١9/90( « ناسللا ١ و ء (1؟١/89/10) « بيذهتلا بيرقت ١» و « (001/؟9/؟) « بيذهتلا بيذهت

 امك



 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 00 ا ب00

 ةلمهملا ءاحلا باب

 (ش*/ر١٠: بط)

 (شا/را : قت)و . (شا/را١ :هت)و .( ش "/ر6 : ستر

 نم « َنيوْرَق نكس « يقوكلا ٠ يعخنلا 2 يميتلا 2 ناَقرُبَرلا نب نسحلا . جرزخلا وبأ

 . ةقث , خيش « ةرشاعلا

 ةماسأ نب دامح ةماسأ يبأو ء(15؟4 هت )و ( ١١508 ست) يفعجلا نيسح : نع ىور

 ست) [ ىسوم نبأ] هللا ديبعو . (58ه قت)و (180 51و ه285و م .0٠٠"و 55١٠و ١١٠ا/لو ٠٠١9 ستر

 حرجلا » يرامذلا عيفر نب قاحسإو + )1١1814/806/1١( «ريبكلا مجعملا ١ دمحم نب طابسأو :«. 5

 نبا] رفعج نذؤم نيسحو « ( )7/8/١ « ءالمإلا بدأ ١» شايع نب ليعامسإو « (/5//0١٠510/؟) « ليدعتلاو

 ء (570/16؟/8) « ليدعتلاو حرجلا ٠» ىلعي نب دامحو . (10/58 /) ؛ ليدعتلاو حرجلا » [دمحم

 بلطملاو . كامسلا نب حيبص نب دمحمو ٠ ضايع نب ليضفو . [يعخنلا هللا دبع نبا] كيرشو

 يلع نب لدنمو ٠ 0000 «ليدعتلاو حرجلا»  دادغب يضاق - فرطم نب ثيغمو « دايز نبا

 . )408/١( « نيوزق رابخأ ٠ كامسلا نباو ء ( 510/156/؟) «ليدعتلاو حرجلا» حارجلا نب عيكوو

 /١11414( ”"١ه/١1) « ريبكلا مجعملا » يزارلا ملاس نب نمحرلا دبع ىيحي وبأ : هنع ىور

 لضفلا نب دمحم ركب وبأو « يزارلا سيردإ نب دمحم متاح وبأو « ناذاش نب لضفلاو

 . (197/5) « نيوزق رابخأ ٠ ينيوزقلا دوعسم نب دومحمو ء ( 108/؟) « نيوزق رابخأ ٠ يطاطسفلا

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . . ليدعتلاو حرجلا ٠ يف هتمجرت نم
 لثس ) : (01/168/) « ليدعتلاو حرجلا » يف متاح يبأ نبا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ؛ خيشاوه :لاقف « هنع يبأ

 قاس نأ دعب لاقو . (408/؟) « نيوزق رابخأ يف نيودتلا ٠ يف ينيوزقلا ميركلا دبع هركذ

 ةنييع نب نايفس عمس هنأو . ةقث هنأ ظفاحلا ليلخلا ركذو ٠ : لاق متاح يبأ نبا دنع هتمجرت

 /ام١ .



 - اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح هقيرط نم قاسو . دوعسم نب د [و]محم

 « هلكأي ناكو خيطبلاب بطرلا هبجعي ناك ٌدْيَك يبنلا نأ »

 يربطلا خيش » : لاقو (59446/ه5١/*) « يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ

 . « !! هريغ دنع ةمجرت هل دجأ ملو « متاح ىبأ نبا همجرت

 . ًاضيأ ؛ نيوزق رابخأ » ىف ةقباسلا هتمجرت تيأر دقو : تلق

 (4ه9 ) يوهطلا يلع وبأ - م8

 (ش'““/ر؛ :بط)

 (ش ١/ر١ : هت )و « ( ش/ /ر## : سق)

 ركنم « ةرشاعلا نم « يفوكلا : طايخلا . ينوهطلا . قيرز نب نسحلا . يلع وبأ

 . ثيدحلا

 - بوسنم الو ينكم ريغ  يلعبو ء(80471و 14140 ست) دمحم نب طابسأ : نع ىور

 . ةنييع نب نايفسو : (1204 ست) شايع نب ركب يبأو ء (1178 هت)

 « ةيلحلا ١  ناديز ليقو ديزي نب هللا دبعو « متاح يبأ نب نمحرلا دبع : هنع ىور

 .- يمرضحلا هللا دبع نب دمحم :وهو  نيطملاو . يراصنألا قاحسإ نب ىسومو ٠0

 وهف . هذيمالتو هخويش مجعم نم , - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو ٠- باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « نيكورتلاو ءافعضلاو نيحورجملا » يف هتمجرت نم

 )١/ « نيكورتملاو ءافعضلاو . نيحورجملا » يف نابح نبا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « لاوحألا ىلع هثيدح ةبناجم بجت « تابولقملا ةنييع نبا نع يوري خيش 73١18( : ١

 .( هريغ اهب يتأي ال ءايشأب ثدح رم : (49/1/985/7) « لماكلا » يف يدع نبا لاقو

 نم ركنأ هل رأ ملو « هتركذ ام ريغ ثيداحأ هل , : ةركنم ثيداحأ ةدع هل قاس نأ دعب لاق مث
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 ةلمهملا ءاحلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 لعف ام ! ريمع ابأ اي ١ ثيدح وهو - هتركذ يذلا سنأ نع « يرهزلا نع ٠ ةئييع نبا ثيدح

 !؟ دمعت وأ !؟ أطخأ وأ!؟ هيف مهو ! يردأ الف  بولقم دانسإلاو ؛ حيحص نتملاو . « ؟ ريغنلا

 ه .1« ةميقتسم هاور ام رادقم هثيداحأ رئاسو

 مو ةهك/ك هرم ليدعتلاو حرجلا مو ل( ىليقعلل ريبكلا ءافعضلا »:_رضناو

 مسأ فرحتو - )١4014/159/1( « ءافعضلا يف ينغملا »و ء )85١/505/1١( « يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا

 4 همال/ ١0١ 1 يربطلا ريسفت لاجر ١و 11/١ )2 نازيملا ناسل ١و - ديرز ىلا هيف هيبأ

 (45417 ) رسعألا يلع وبأ -4

 (ش ه / رال : بط )

 ( شا/را قت)و « (ش ١/ر١ : هت )و « ( ش 4 /رد : سن)

 « ملعملا بتكملا « بدؤملا ؛ رسعألا ؛ رطم نب دشار نب بيبش نب نسحلا . يلع وبأ

  ةعساتلا نم « )3١5/١( « طساو خيرات » يف اذك  نيتئامو نيثالثو عبرأ ةنس يفوت ١ يدادغبلا

 . يوقلاب سيل ثيدحلا يفو « هب ربتعُي يرابخإ

 ةنييع نب نايفسو « (887 قت)و ٠ (17886 ست) يعجشألا ةفيلخ نب فلخ : نع ىور

 نب دمحمو (1818-هت) ينئادملا رفعج نب دمحمو « ١١985( ست) مشاه نب يلعو 2 (915407 ست)

 نب رهزأو - (74540 ست) يف وه امك ٠ يرزجلا حيحصلاو « أطخ وهو ٠١45(  سدت) يريرجلا دايز

 / ةيهانتملا للعلا ١ شايع نب ليعامسإو ء )201/١( « قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم ١ يشاقرلا ناورم

 « (505/1) « ينطقرادلا ننس » نابأ نب رمع نب هللا دبعو « هللا دبع نب كيرشو :« 4+

 يطامنألا ةيواعم نب دمحمو « )201/١( « قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم » [زازقلا] ىسوم نب نارمعو

 ريشب نب ميشهو ٠ (154/90/؟) « لماكلا ١ يرازفلا ةيواعم نب ناورمو « (115/10/5) « لماكلا »

 4071/11) « ىلعي يبأ دنسم » ريرضلا ةيواعم يبأو )596/550/1(  « لالخلل ةنسلا ٠ ملس نب ركب يبأو

 . )0/51/595/1١4( ؛ دادغب خيرات ٠» يضاقلا فسوي يبأ [نبا فسوي] و « /:١4(

 نسحلا نب دمحأو 2 53500 « ليدعتلاو حرجلا ٠ يدادغبلا رفعج نب دمحأ :هنع ىور
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 )١/ « قيرغتلاو عمجلا ماهوأ مضوم » زازقلا نسحلا نب بيبحو ٠ (؟5/1١) « ينطقرادلا نئس » يطساولا

 م١ يزوجلا نبا ءافعض » ىكاطنألا ميهاربإ نب دوادو ؛ ىلماحملا ليعامسإ نب نيسحلاو ردا

 نب سئوي نب دمحمو « ىطقسلا بويأ نب رمعو . نيساي نب دمحم نب هللا دبعو ء. 2:2

 بوقعيو دعاص نب دمحم نب ىيحيو « يرودلا فلخ نب مثيهو . (174/0/1) ؛ لماكلا » راكب

 . ىلصوملا ىلعي وبأو 2 (6ه/95؟١/١) « لالخلل ةئسلا ١ ةقدص نب ركب وبأو 2 ىسودسلا ةبيش نب

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « دادغب خيرات » يف هتمجرت نم

 ثدح : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :_حيرجتلاو ليدعتلا

 , هيلع عباتي املق هثيداحأو ٠ برغأ امبرو ؛ ةلسرم يه ثيداحأ لصوأو « ليطاوبلاب ةاقثلا نع

 . يوقلاب سيلو ٠ هب ربتعي يرابخإو

 ( ليبش ) ىلإ ( بيبش ) نم ء 7451٠0( ست) « مقر رثألا يف ع هيبأ مسأ فحصت دقو

 . ملعأ هللاو 3 هتبثأ ام باوصلاو أطخ وهو

 هتلحر يربطلا أدبي نأ لبق يفوت دقو !! ةياور هنع يربطلل تعقو فيك يردأ الو

 لخدي نأ لبقو « نيتنسب يربطلا ةلحر ءدب لبق يأ ؛ نيتئامو نيثالثو تس ةنس ملعلا بلطل

 نع ًالضف « ( نيتئامو نيعبرأو ىدحإ ) ةنس لبنح نب دمحأ مامإلا ةافو دعب اهلخد ىتلا دادغب

 وأ ! ةداجو ؛ هنع هتياور نوكت نأ الإ . ةرصبلا ىلإ هقيرط يف ؛ دادغب دعب اهلخد ىتلا ؛ طساو

 . ملعأ هللاو « !! اهامع ةطساوب

 «تاقثلا» و « ياام «ليدعتلاو جحرجلا» و 2 ماو 6« لاجرلا ةفرعمو للعلا » : رظناو

 « (84/5؟/١) « ينطقرادلل يناقربلا تالاؤس» و ٠ (4514/0/5) ,ءافعضلا يف لماكلا» و ء )/1١١814/11(

 ثيداحأ يف قيقحتلا» و « (5104/1) هيزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا» و « (841/14/7) «دادغب خيرات»و

 و 2 (141/150/1) «ءافعضلا يف ىنغملاب و « (141//1879/؟) « «لادتعإلا نازيم» و 2 )155/1١( «فالخلا

 . (008/1ه) « يربطلا ريسفت لاجر ه٠ و « (444/917/1) «نازيملا ناسل» و « )١1١/40( :ثيثحلا فشكلا»
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 ةلمهملا ءاجلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ٌْ 2( ) رازبلا يلع وبأ 1

 (يذمرتلاو ١ دواد وبأو . يراخبلا )

 (شا١7/را" :بط)

 (شا"/ر١ رص) « ( شا"/را# قت) . (ش 4 / ر4 هت ) ء ( ش ه/ره ست)

 يفوت ٠ يدادغبلا مث « يطساولا « رازبلا « دمحم نب حابصلا نب نسحلا . يلع وبأ

 . ًالضاف « ًادباع ناكو ؛ مهي ١ قودص « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو عست ةنس

 نب قاحسإو (104 قت) و « (485و 484 هت) ينينحلا [ميهاربإ نبا] قاحسإ: نع ىور

 (4857 ست) دمحم نب جاجحو (دم)و ( 4440 ست) دنه يبأ نب دواد تنب نبا يريشقلا ىسيع

 نب هللا دبعو (ت « خ) , (18 رص) . (180 هت) ةنييع نب نايفسو ١٠١( ٠ هت) ةفرع نب نسحلاو

 07٠١( قت) مساقلا نب مشاهو ٠ (18 رصر (؟١5 قت) ةيواعم نب ناورمو 1١١4( ٠ هت) يقرلا رفعج

 رصن يبأو (18 رص) نوراه نب ديزيو « (د) . (؟1814 ست) ينيحليسلا قاحسإ نب ىيحيو « (مت)

 © 5.0107 ست) رجاهم نب ميهاربإ نب ليعامسإ هلعل  دائسإلا يف طقسو ؛ 55٠١( ستر رامتلا

 ننس نم رثألا قاس مث . « نوريثك ةاور هنم طقس دق دانسإلا اذهو » : ركاش خيشلا لاق )١(

 . هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع اعوفرم يذمرتلا
 « اضيأ افوقوم رثألا ىلع تفقو دقو ( ١81/401/8 ) « ةفحتلا » عم يذمرتلا دنع وه : تلق

 » : لاقف )١19577/40/4( : يف هيف انتمو ادنس هرركو ؛ )١15574/5/4( « دنسملا» يف دمحأ دنع

 لوسر دهع ىلع اناك نانامأ » : ىسوم يأ نع « بويأ يبأ نب دمحم نع. سيق نب ةلمرح نع « عيكو انث

 هللا ناك امو مهيف تنأو مهبذعيل هللا ناك امو . « رخآلا ىقبو امهدحأ عفر ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 6 نورفغتسي مهو مكذعم
 انثدح : لاقو « اضيأ افوقوم ةريره بأ نع )١1988/19757/1( « كردتسملا » يف مكاحلا هقاس دقو

 نانامأ مكيف ناك » : لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع يظرقلا بعك نب دمحم نع يمطخلا رفعحج

 . ىرخألا تيقبو امهادحإ تضم

١84١ 



 نب دمحأو 2 (51؟١5/9758/1) ٠ كردتسملا » يناجنسهلا فسوي نب ميماربإ : هنمع ىور

 /؟070/؟) « ةميزخ نبا ميحص » ةميزخ نب قاحسإ نب دمحمو ٠ (11945/ها/١/١) « كردتسسملا» ةملس

 . (4511/50/6) « ةناوع يبأ دنسم ٠ ينييارفسالا ةناوع وبأو ءملس»ال

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 هردق نم عفري لبنح نب دمحأ ناكو ؛ دادغبب ةبيجع ةلالج هل تناكو ؛ ًاقودص ٍةنس بحاص

 . سانلا رايخ نمو « ملاص يدادغبو . يوقلاب سيلو نيحلاصلا دحأ ناكو « هلجيو

 موي رازبلا نبا ىلع يتأي ام ١ : لاق لبنح نب دمحأ نع هدنسب لالخلا ركب وبأ لاقو

 ركاذتن دعقن انكو : لاق  هامسو  ثدحملا نالف ىلإ فلتخن انك دقلو . ًاريخ هيف لمعي وهو الإ

 الإ « موي هيلع يتأي امو « خيشلا جورخ ىلإ يلصي مئاق رازبلا نباو ٠ خيشلا جورخ ىلإ ثيدحلا

 . « ريخلا هيف لمعي وهو

 دلوم »و « (71/15 /8 ) « ليدعتلاو حرجلا ١و , (5971/071/1) « ءامسألاو ىنكلا » : رظناو

 هو ء ( 7840/870/0) « دادغب خيرات »و )58/111/١( « يراخبلا مهنع ىور نم هو (001/؟) « ءاملعلا

 ذو 2 ٠ 0٠١/89/١١ فشاكلاد و ع )1١5/191/5( : لامكلا بيذهت» و 2 (118077/107/م) « تاقثلا

 )١171/١/ « بيذهتلا بيرقت ١ و ء (01/؟95؟/؟) « بيذهتلا بيذهت هو « (184/417/5/5؟) « ظافحلا ةركذت

 . (0550/1175) « يربطلا ريسفت لاجر ه و « ( 74/191/7) « نازيملا ناسا هو « 2١

 هاه 58689 © ©

 6 نورفغتسي مهو مهيذعم هللا ناك امو مهيف تنأو مهيذعيل هللا ناك امو )

 دنسم ثيدح يباحصلا ريسفت نأ ىلع اقفتا دقو هاجرخي لو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 سابعلا وبأ هانربجخأ : )١9489/775/1( يف لاقف ىسوم يأ رثأ قاس مث . يرعشألا ىسوم يبأ نع دهاش هلو

 نب ديبع نع « سيق نب ةلمرح ئئدح « حارا نب عيكو انث . لضفلا نب ةقدص انث ؛ هجوملا وبأ انث ٠ يرايسلا
 امهدحأ عفرف ضرألا يف ناك نانامأ » : لاق - هنع ىلاعت هللا يضر - يرعشألا ىسوم يبأ نع « بويأ يبأ

 « رخآلا يقبو

 © نورفغتسي مهو مهيذعم هللا ناك امو مهيف تنأو مهيذعيل هللا ناك امو إل
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 ةلمهملا ءاحلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (ش ١ /ر است : بط)

 دقو « ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل « ةرشع ةيداحلا نم « ميحرلا دبع نب نسحلا

 نم فحصم هلعلو « رثألا اذه ريغ ىلع « ريسفتلا » يف هل فقأ ملو « يلبق ركاش خيشلا هلفغأ

 يكرتلا خيشلا ةخسن تردص مث . )١8045( ( يطامنألا نمحرلا دبع نب نيسح ) هلبق يذلا

 . ئشب هل ضرعتي مل هتدجوف « (075/18) ةققحملا

 . (58047 ست) ىسوم نب هللا ديبع : نع ىور

 . (58047 ست) يربطلا رفعج وبأ : هنع ىور

 ةوعقع

 (*0) يدبعلا يلع وبأ - 7

 (ةجام نباو - ةليللاو مويلا يف - يئاسنلاو ٠ يذمرتلا)

 (شا8/رم١٠: بط)

 (شدة/ر ه قت) « ( شال/ر١/ هت) « (شا*/را" خت) . (شاا/ /ر هد ست)

 يلاوح هدلوم « بدؤلا « يدادغبلا . يدبعلا ديزي نب ةفرع نب نسحلا . يلع وبأ

 نم ةرشع هل ناكو « ةئاملا زواج دقو « نيتئامو نيسمخو فين ةنس يفوتو « ةثامو نيسمخ ةنس

 . قودص « ةرشاعلا نم ةرشعلا ءامسأب مهامس « دلولا

 ىيحي يبأ نب دمحم نب ميهاربإ « (4١6قت) بدؤملا ليعامسإ وبأ ميهاربإ : نسع ىور

 ست) شايع نب ليعامسإو , 80075 ست) دمحم نب طابسأو : 7000 ست) يندملا يملسألا

 (/"١قت) دلاخ نب دامحو (م١٠1#و ستر يلجبلا ليعامسإ نب نسحلاو ء(ت)و .٠ 2401و 5

 ست) ةفيلخ نب فلخو . ("0079 ست) يقرلا نايح نب دلاخو ٠ (15435 ست) دمحم نب دامحو

 يميتلا بابحلا نب ديزو « (7558هت)و . (”::7و ١44٠ ست) ةدابع نب حقرو 2 001155

 وا (019155و 0/7١؟48و11860و ١١طرااو "الاث“مو "ال ست) راوس نب ةبابشو : 0545و ؟ال4ه١ ست)
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 نب هللا دبعو ء (885هت)و . (؟52809 ست) ماوعلا نب لابعو .(؟1هو ١١١1و 44١٠و ٠١١ هت)

 ء 50١ هت) نامثع نب نمحرلا دبعو . (788 هت)و (١١1؟"8 ست) يمهسلا بيبح نب ركب

 ديمحلا دبع نب باهولا دبعو . (ق .ء ت) . (؟5047 ست) يبراحملا دمحم نب نمحرلا دبعو

 يبأ نمحرلا دبع نب رمعو 1١/١( . )3( ٠ خت) يروثلا دمحم نب رامعو , (/7قت» يفقثلا

 : (1045و 1١45 هت) يرزجلا تباث نب يلعو (ق) . (144 هت)و (7:486 س) رابألا صفح

 مزاخ نب دمحم ةيواعم يبأو 2 (186ه8 هت) ةبعش نب كرابملاو . (١47قت) سنوي نب ىسيعو

 نب دمحمو « (1/007 ست) يراصنألا هللا دبع نب دمحمو . (ت)و . (؟4"560و 7١6١ ست) ريرضلا

 ١١08( ست) [يطساولا] ديزي نب دمحمو ء 166/١( خت)و ء 1904١( ست) يبضلا ناوزغ نب ليضف

 ؟84917و ؟8791/و ؟5ةة0و 585 ست) يرازفلا ةيواعم نب ناورمو «ء 188١( هت) دايز نب بلطملاو

 « ("151/4و 5511١و ١:79 ست) يميتلا ناميلس نب رمتعمو ١ (770/190و "6518و "485١و ؟٠4دكو

 « 099١”( ست) ليعامسإ نب رضنلا ةريغملا يبأو , 48 قت)و 2 (40"هت) ةملس نب روصنمو

 ست) حارجلا نب عيكوو 2 (915قت)و ( "5488و "8051و 89009و 1١١١04 سو ريشب نب ميشهو

 1١1/١( خنت)و ء 00410 هت)و ء (019؟58و 1815١ ست) ةينغ يبأ نب كلملا دبع نب ىيحيو . 2

 فرعلا نب فسويو « (ت)و . (987/4 ست) نوراه نب ديزيو , (704 هت) يلجعلا نامي نب ىيحيو

 (؟ال/ا/ والو م؟ول9و "زوو 75١5و ١؟667 ست) بدؤملا دمحم نب سنويو ١788( ست) يلهابلا

 نب دوادو ء )9007/917/١( « دادغب خيرات ١ سينخ نب ركب نب سينخو . (؟1018 ست) نطق يسبأو

 « لامكلا بيذهت » يناسرخلا رصن يبأ نب عاجشو« (؛ها//9ها//6) « دادغب خيرات » يشاقرلا ناقريزلا

 دمحمو (50910/841/7) «لامكلا بيذهت» (ريغصلا يدسلا) وهو ناورم نب دمحمو ء 0181/1

 « دادغب خيرات » هيقفلا ميهاربإ نب رصنو . (7905/844/87) « دادغب خيرات ٠  ةزاجإ  يرصملا يكم نبا

 ميلس نب ىيحيو ٠ )7/404/1١4/14( دادغب خيرات » ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىيحيو ,« "591/54/90

 . )050/956/١5/( «دادغب خيرات د يدزألا ديلولا نب بوقعيو ٠ يفئاطلا

 « (2917/179/1) « دادغب خيرات د راطعلا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ : هنع ىور
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 ةلمهملا ءاحلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ١ ؛ دادغب خيرات ٠ لدعملا نيسحلا نب دمحأو ٠ (>8+/:0/4) ؛ دادغب خيرات , دقانلا رفعج نب دمحأو

 سابعلا نب دمحأو ١ (؟4١*/ع؟م/4) دادغب خيرات ١ صاصجلا سابعلا نب دمحأو 4

 /؟0/4٠) « دادغب خيرات ١ تخبوت نب هّللا دبع نب دمحأو : (؟140/805/4١) « دادغب خيرات ٠ قارولا

 حلفأ نب دمحم نب دمحأو 2 )7١94/180/4( « دادغب خيرات ٠ يطويخلا ىسيع نب دمحأو ,. 0

 /؟١١/54) « دادغب خيرات + لالخلا هللا ديبع نب دمحم نب دمحأو . (؟؟9 /سو4/4) « دادغب خيرات »

 دمحم نب دمحأو «( (5:ه8/ا0/ه/ه) « دادغب خيرات ١» (كتبس) رامع نب دمحم نب دمحأو 2

 « دادغب خيرات » يمشاهلا يسابعلا لضفلا نب دمحم نب دمحأو . (؛"ه#/+/ه) « دادغب خيرات » ناطقلا

 نب دمحأو 2 (17١7577/1/ه) « دادغب خيرات ١» لالخلا نوراه نب دمحم نب دمحأو م هو

 /18؟/0) « دادغب خيرات ٠ راطعلا رصن نب دمحأو 2 (؟٠0٠/50/ه) « دادغب خيرات ١ يدهم نب دمحم

 نب قاحسإو ء (941/890/9) « دادغب خيرات » ينيدلا متاح نب ميهاربإ نب قاحسإو +007

 /5) « دادغب خيرات ٠ لازغلا هللا دبع نب قاحسإو « (*447/عو0//) « دادغب خيرات ١» سوباق نب ميهاربإ

 ميهاربإ نب ليعامسإو ء (5//84417/810) « دادغب خيرات ٠ دقانلا دمحم نب قاحسإو « 24/85

 يسنعلا شايع نب ليعامسإو « (2977/1594/>) : دادغب خيرات ٠  (ةيلع نبا) ب فورعمللا - يدسألا

 « )041/1٠١/7( « دادغب خيرات ١ لامحلا دمحم نب نانبو « (م00/591/+) « دادغب خيرات ٠ يصمحلا

 ) « دادغب خيرات ٠ دمحم نب دينجلاو « (/44/؟0/0) « دادغب خيرات » يبضلا ديمحلا دبع نب ريرجو

 يبأ نب رفعج لضفلا وبأو 2 (0241/91/0) : دادغب خيرات ١ ميهاربإ نب رفعجو .« ١

 « دادغب خيرات ٠» نكسلا نب دمحم نب رفعجو ء (771/144/9) « دادغب خيرات ه  رماع همساو  ثيللا

 نب دمحم نب نسحلاو (م0/08/176/0) « دادغب خيرات ٠ يفوصلا دمحأ نب نسحلاو ء (م/0/0/0٠)

 /ممسب/8) « دادغب خيرات ٠ يعيطقلا يلع نب فلخو « (09075/418/0) « دادغب خيرات ٠ ريرضلا لاله

 قاحسإ نب دمحأ نب ناوضر « (44944/090/8) «دادغب خيرات ٠ قارولا هللا دبع نب ناوكذو (54

 < 1١//4741( 4/4) « دادغب خيرات » ينيفيرصلا دمحأ نب ديعسو (408/401/8) « دادغب خيرات ٠ يميمتلا

 )154/1١/ «دادغب خيرات» يلكشلا سابعو« (1895/84ه/9) «دادغب خيرات» يرارضلا لهس نب رارضو

 ٠ ىنياطبلا دمحأ نب هللا دبعو « (0017/4.0/4) « دادغب خيرات» لالدلا ميهاربإ نب هللا ديعوم 4
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 هللا ديع نب نمحرلا دبعو « (ه١١4110/589/1) « دادغب خيرات ١ يريشعلا نيسحلا نب نمحرلا دبعو

 حرجلا ٠ يلظنحلا دمحم نب نمحرلا دبعو ؛ )071/91/٠١( « دادغب خيرات » يرمعلا رمع نبا

 نب كلملا دبعو « )00/8/47/11١( هدادغب خيرات ٠ يناهبصألا ىسيع نب قازرلا دبغو (1/1) « ليدعتلاو

 )1919/1١١/ « دادعب خيرات ٠ يلصولا دهف نب سرعو ع )0088/419/٠١( « دادغب خيرات » تايزلا دمحأ

 نبا هللا دبع نب يلعو ع )3915/487/١1( « دادغب خيرات » يميكحلا ناميلس نب يلعو ع

 /١/44؟) « دادغب خيرات ١» يركسلا متفلا نبا يلعو 2 (090ه/؛/١؟) « دادغب خيرات ١» يدادغبلا ىسيع

 خيرات » ةميزخ نب مساقلا نب يلعو» )3475/49/1١5( « دادغب خيرات » ناطقلا حتفلا نب يلعو 20000

 نب رمعو 2 (0101 )978/1١/ « دادغب خيرات » يرهوجلا دمحم نب رمعو « )1454/1/١5( « دادغب

 )١/ « دادغب خيرات ١» زازبلا ناوضر نب ناسغو 2 )059404/977/11١( « دادغب خيرات ١ سيرضلا نب دمحم

 ةبزور نب ناخرفلاو « ( )584/588/1١5 « دادقب خيرات د كهام نب فلخ نب حتفلاو 2 0

 ء 0858/4"ه/17) « دادغب خيرات د بيشألا ىسوم نب مساقلاو )5871/895/1١( ١ « دادغب خيرات د

 يفماازربلا دمحأ نب دمحمو 2 )80/1١5/١( « دادغب خيرات » قاقدلا نوراه نب ميهاربإ نب دمحمو

 ء (6019// 3107 )١/ « دادغب خيرات ١ زازخلا دابع نب دمحأ نب دمحمو . )49/981/1١( « دادغب خيرات ه

 ٠ راسمسلا نطق نب دمحأ نب دمحمو « (160/ه١/0) « دادغب خيرات » يرفصعلا دمحأ نب دمحمو

 ع )0015/574/١( « دادغب خيرات ٠ يركسعلا نوراه نب دمحأ نب دمحمو « )141/574/١( « دادغب خيرات

 » يسيطارقلا رشب نب دمحمو ٠ (178/1/) « ليدعتلاو حرجلا ٠ يزارلا سيردإ نبا دمحم متاح وبأو

 رفعج نب دمحمو ء (7//491/910) « دادغب خيرات » يفقثلا نايب نب دمحمو (487 /91/؟ ) « دادغب خيرات

 ع (6ه4١/50ه/؟) « دادغب خيرات » يرهاوجلا رفعج نب دمحمو « (هاسال/١مه/؟) « دادغب خيرات » يميمتلا

 «دادغب خيرات» يوحنلا رفعج نب دمحمو « (045/18/؟) «دادغب خيرات» يميتاوخلا رفعج نب دمحمو
 يدولجلا ديعس نب دمحمو . (10755/574/0) « دادغب خيرات » يخركلا دواد نب دمحمو (047/18/؟)

 نب دمحمو (840/919١/ه) « دادغب خيرات » لمؤملا يرسلا نب دمحمو (١1814/91/ه) « دادغب خيرات »

 /١1١ه/م) « دادغب خيرات » ىدانملا سابعلا نب دمحمو ء (1841/815/0) « دادغب خيرات » رامتلا يرسلا
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 ةلمهملا ءاجلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك ف

 نب هللا دبع نب دمحمو ( /4/هر « دادغب ةب خيرات ه رامتلا نسحلا نب هللا دبع نب دمحمو (0

 /؟) « دادغب خيرات » دقانلا دمصلا دبع نب دمحمو ع (؟977/444/ه) « دادغب خيرات » يرهلا فسوي

 نبا كدبع نب دمحمو « (1//886/90/0) « دادغب خيرات » يناميلا دمصلا دبع نب دمحمو ؛ 48/870

 2 (9481/410//#) , دادغب خيرات ١ يركسعلا نامثع نب دمحمو ع (401/884/1) « دادغب خيرات » ميلس

 خورف نب رامع نب دمحمو « )٠0١٠١/0707/8( « دادغب خيرات » قاقدلا نسحلا نب يلع نب دمحمو

 )17١1/156/6( «دادغب خيرات » خابطلا نب جيرفلا نب دمحمو « (1171/141/8) « دادغب خيرات ١ يدادغبلا

 « دادغب خيرات» سادرم نب ىيحي نب دمحمو« (1480/8/1/) هدادغب خيرات» يسيقلا نايمه نب دمحمو

 فيصو نب سنؤمو « (/118/501/11) « دادغب خيرات » مداخلا هللا ديع نب ةرسم « (160/4/6)

 (/ ها )51/١4/ «دادغب خيرات» نايرلا مي ميهاربإ نب ىيحيو « (/510/9107/19) «دادغب خيرات» يدادغبلا

 ًاقودص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتل او ليدعتلا

 . هب سأب ال , هتقو َدنسم « ًةقث « ًاثدحم « ًامامإ

 ءاملعلا دلوم ١ و « ١17857/11/4/8( ) « تاقثلا هو « (118/91/) « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 و (1١1؟1/5١49/7) « لامكلا بيذهت هو ("497/*وغ/ا/) « دادغب خيرات هو ٠ (ةكال/كو ا ا مهتايفوو

 "و ؛ ٠١( 47 /9؟١0/1) « فشاكلا دو « ( )111/84/١ « نيثدحملا تاقبط » و ٠ )4471/410/1١( ىئتقملا »

 دو 2 ("؟/١١) « ةياهنلاو ةيادبلا ١ و « (؟ه/8ه) «ةنس نينامث شاع نم ءامسأ ١» و « )1517/040/1١( « ريسلا

 /؟“/١) « دشرألا دصقملا ١ و « (1١؟١905/151/1) « بيذهتلا بيرقت ١ و « (017/1504/1) « بيذهتلا بيذهت

 . ( 557/1 5) « يربطلا ريسفت لاجر »و « ( 54٠

 هج نت © #2 ©

 (؟؟508) يصمحلا نسحلا -

 ( شا" /ر" : ست) : بطر

 يصمحلا « شايع نب يلع نب نسحلا  باوصلاو . أطخ سابع نب يلع نب نسحلا

 همسا 2 )١١///( « هقيقحت » يف يكرتلا خيشلا محص دقو . هفرعأ مل ٠ ةرشع ةيداحلا نم

 . جيرختلا رداصم ىلع ًادمتعم « ًاضيأ هتبثأ يذلا هجولا ىلع

 5ا/ ١



 ورمع نب ديعسو (١90784؟ ست) ىصمحلا ىنالوخلا جاجحلا نب سودقلا دبعو : (20050و

 ىصمحلا ريثك نب ديعس نب نامثعو ؛ مم ال147 « ءالبتلا مالعأ ريس ١» ىعذربلا يدزألا رامع نبا

 /هال/١) « لامكلا بيذهت ١ ىصمحلا ىمرضحلا دلاخ نب ماصعو 2 81ه/ا/8/19) « لامكلا بيذهت »

 (هم/0) « ءايلوألا ةيلح ٠ سنوي نب فسويو )19/58/1١( « مامإلا فلخ ةءارقلا ٠ نامثع نب هبنمو (؟47

 نب ريمع نب دمحأو « (هم/) « ءايلوألا ةيلح ٠» نسحلا نب دمحم نب ميهاربإ : هنع ىور

 . )1807/58/١( « مامإلا فلخ ةءارقلا د يقشمدلا فسوي

 امجرتو « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ :_حيرجتلاو ليدعتلا

 . ليدعتلاو حرجلا بتك يف ةمجرت ىلع هل فقأ ملو 2 ( شايع نبا يلع) هيبأل

 تحت نم ةانثم ةمجعمب  (شايع) نم (؟5708ست) رثألا يف « هدج مسا فحصت دقو

 . ةلمهم نيسو «٠ فلأ اهدعب ٠ تحت نم ةدحومب  (سابع) ىلإ - ةثلثم نيشو « فلأ اهدعب

 . 1885/5٠08( ) « يربطلا ريسفت لاجر » : رظناو

 (7750) يرصبلا يلع وبأ - 4

 ( ةجام نباو . يئاسنلاو . يذمرتلا )
 (ش ه/ر 4 : ست : بط)

 مهالوم ؛ يمشاهلا « ديبع نب ةَعَّرق نب نسحلا دمحم وبأ : لاقيو يلع وبأ

 . قودص « ةرشاعلا نم « ًابيرقت نيتئامو نيسمخ ةنس يفوت يرصبلا « يناقلخلا

 ةنوميم يبأ نب ءاطع نب حورو ء (س) و . 75489١( ست) ريمن نب نيصح : نع ىور
 ةمقلع نب ةملسمو ١ (س . ت)و . (”0ه03و 1١0١5 ست) بيبح نب نايفسو« (/ه٠ست) يرصبلا

 1107/46 ست) حارجلا نب عيكوو 2 (ق ١ س ءات) (*”١01١55و ؟5847"و 8588١ ست)

 لولهبو (5:/0741/ه) «ناميإلا بعش» ليسغلا يراصنألا قاحسإ نب ميهاربإ :هتبع ىور

 01788 /107/م) «تاقثلا» ىنادمهلا دمحم نب ورمعو « (؟90/50/؟) «لماكلا» يدنكلا هللا ديع نبا

 الطلي



 ةلمهملا ءاحلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ًاقودص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :_حيرجتلاو ليدعتلا

 . هب سأب ال « ًاحلاص

 ) « تاقثلا ١ و )1717/١( « هباشتملا صيخلت ىلات ١ و « )/١١4/84( « ليدعتلاو حرجلا :٠ رظناو

 بيذهت ١و 2« 415/84/١( ) « نيثدحملا تاقبط هو ء(١0/804/1١٠) « فشاكلا هوء (18ه/17/

 « )177/8/157/1١( « بيذهتلا بيرقت ١» و « ( ه48/97/؟) « بيذهتلا بيذهت» و (3/:1177/8 ) « لامكلا

 . (هال4١/7 ) « يربطلا ريسفت لاجرد و

 مه همه همم

 ٠ - يدادغبلا ينارفعزلا يلع وبأ )475(

 ) ةعبرألاو « يراخبلا (

 (ش 4ال/ راالثء : بط)

 /را :اهت )و « (4/ر١٠ : خت )و « ( ش4 5 /ر؟ه4 : ست) ١اش(

 عضب ةئس هدلوم « يدادغبلا « ينارفعزلا « حابصلا نب دمحم نب نسحلا « يلعوبأ

 ةنس : ليقو - نيتئامو نيعبرأو عست ةنس « لوألا عيبر رهش يف « نينثا موي يفوتو ةئامو نيعبسو

 ةقبطلا يف هكراش دقو « هتيوار ناكو « يعفاشلا بحاص « ةقث « ةرشاعلا نم  نيتئامو نيتس

 هخويش نم ةيناثلا .

 ست) يصيصللا يدهم نب ميهاربإ :نع ىور 75١١944( . ست) قرزألا قاحسإو 517١١(

 و 14140 ست ) ةيلع نبا ليعامسإو , (44١51و 101١7و 184640 ست) يشرقلا دمحم نب طابسأو

 وخلت١؟ و475م١؟ و71١85(. خت )و ١/١54 سقت ) يصيصلا دمحم نب جاجحلاو «ء( 1١94١810

 و١9١4 44و ١9١ 05و ١73"117"و 1117١7و 1١١5و 19"ةرو  73١5و57 7١4١١و 71١١( . خت)و ١/05١4 ١ خ)

 ست) راسي نب نسحلا نب نيسحلاو ء (س . ت  19517997و1/اه7١( ١ طايخلا دلاخ نب دامحو ؛ (س)

 ست) 7١١١4 (. خت)و 2 (850١1و 184819 18841 ست) ماشه نب فلخو . (س) ١/ 00دوادو ء

 ست) ةيلع نبأ يعبرو 19(2؟١/18 : خت)و , ( 7:94940و ١7ال5و 1949556 ست) نارهم نبا ٠/ا١9؟(

 ست) ةدابع نب حورو 76٠١6 ( ٠ ناميلس نب ديعسو « (18410/8 ست)- بوسنم ريغ ايركزو

 ك1



 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا ءاحلا باب

 و ١7الهؤو 4241١و 1984+و 1١9785 ست) روصنم نب ديعسو ,(س . خع) 75١١7/١( ستر ىطساولا

 ناميلسو .(71:1و 54١7ا/و 14418و ١1981و 14."ال ست) ةنييع نب نايفسو « (؟١1؟45و ؟111/

 و 18845و 1886هو 1888و 4588 ست) راوس نب ةبابشو . (س) .(١٠7؟ ستر يمشاهلا دواد نبأ

 و 9١؟4هو ١977١و ١١97١و 919١و 9145١و ١54١5١و 5١5١1مو 5١9:1١و 18956ا"و ١١184و

 و ١1954و 951١؟الو ١ة4١553و ١ةكحاو 9١؟م44و !١ةه45و !١؟ه١لو 944١خ6و ١95١1الو 9١9١و "١955

 و 51ال4و 73ءدمكو 7١١520 1991/5و !ةةككلو 9485١1و 9١1ل/كالو !ةذكة5كو 1ةك415و ا1ةككالو 136"

 وا 7١7"هالو 731"لالو 1"70مخو 1784١7ملو 7505١7و 7١١7و 11١75/#و 5١7"1و 54١1١5و 494١56و مف

 و ١5هالالو 7”؟هك]و 64١7ا/و ”١ه128و ١7ما755و 4854١7و 5١ 545ا/و 5١4 1؟9و 55١5و ؟١ا/4و 4*5

 و ؟١مالالو ؟١ماالو ؟١ملا؟هو ؟١الؤا)و ؟١الا5و 19١7و ؟ءكمالو 5١5االو 515١5و ؟*ءالو 017

 و ؟"١١١ا/لو ١١٠7مؤو ؟"4١٠لاو ؟ا١ذكلو ؟ا١١هاو ؟78١١7و ؟944١5و ؟41١الو ؟911١"و ؟849١و 544

 ١/ خت)و ؛, (1١5*05١و 1145و ؟1؟ا/1و ؟١؟ه5و ؟١؟47و ؟١؟؟١و ؟١؟11ا/لو ؟١7؟١هو ؟١ 184١و ؟1/5١١

 الو « ينكم ريغ  رابجلا دبعو , (20954و 5-5 ست) يلع نب مصاعو (س ءاتر) , (؟29

 18485و 1848594و 188156 ست) فافخلا ءاطع نب باهولا دبعو ء ( 797١7و ٠١85 ست)  بوسنم

 و 64١7هو 7١4 دمذو 1144١7و ؟١ءلؤو ؟١دلالو ؟ءددنو !ةمالالو 19""مو 69١9١و 9١؟ددكو اذكحالو

 هت) يقرلا ورمع نب هللا ديبعو (ق ء س) ء (87١١71و ١١7ا/4و 5١١٠7دو ؟١1/١٠5و 4١7ة48و 15

 يلعو . (75١001و “٠١89 ست) دعجلا نب يلعو , (0١٠٠و ٠٠١14 ست) رمع نب نامثعو « 64

 (90١111و 5١١179 5١١41١9 544١7و ؟019١5و 0١١٠و 19811و 19059و 1855١9 1:55 ست) مصاع نبأ

 ست) ملسم نب نافعو ١ (51587و 4 ست)  ينيدملا نبا وهو  رفعج نب هللا دبع نب يسلعو

 7١ خالو 5170و 5١755 ؟ددقلو ؟ددمكو !!١؟9١5و ١717و 154:8و 19"كا١و 19"هكو 9118١و 5 ؟1/

 ١/ : خت)و ١ (51851و ؟704١و 7١717و 71١ 55و 5١١7و ؟440١و 7991و ؟١الومو ؟١ا/8و ؟١كضخكو

 ١91 1ؤو ١ ١95 ذو ١9 ١كلو ١19هاأو امُهكال ستر يزقنعلا دمحم نب ورمعو (ق ءت ا د). 6 5١59(

 وا١94١٠6 ست) مثيهلا نب ورمع نطق يبأو , ا( ةالك منو !ةه5و 9457١1و 1958"الو 154775و 19 ه١و

 بئاسلا نب تارفلاو « (15054 ست) رذنملا نب ىسيعو 2 (5١٠١7و ؟١ال51و ؟50555و 49 5١65000
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 ةلمهملا ءاخلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك 1

 ؟١1؟١؟ ست) ) ريرضلا مزاخ نب نب دمحم ١ ةيواعم يبأو 09 10 سق) ماشه نب ريثكو (؟١؟١8 ست)

 ء (50814و 19448 ست) يبالودلا حابصلا نب دمحمو ء(ق) (905١1و ؟:597و ؟١/خكو 1494و

 نب دمحمو #3١ و7١48 و5١594 و7١١19 و41؟١1؟( ١2 ست) يسفانطلا ديبع نب دمحمو . (س)

 يبأ نب دمحمو 2 (؟!5١١ ١و ١584 وو ١ذ؟مك5و !١؟:ةزظو "١98 4و 1١98856 سق) يطساولا يعالكلا ديزي

 نب ناعمو « ٠0١751( ست) يلهابلا عسيلا نب ةدعسمو , (س) . 17/4/١( خت)و ء (؟١415١ ست) يدع

 ةذوهو « ( 5١140 ست) ريشب نب ميشهو 2 100١( ست) [دشار نبا] رمعمو «٠ (0١٠5ه# ست) ناعم

 نب ديلولاو . 5١44١٠( ست) حارجلا نب عيكوو 2 (80هه1و 45١7و 80١7و 199018 ست) ةفيلخ نبا

 و 011١7و19:40و 19:ها/و 458 ست) يعبضلا دابع نب ىيحي دابع يسبأو ١ 0018 سنت حلاص

 نوراه نب ديزيو (س ءات . خ) ؛ ١65/1( خت)و (445١5و؟5:447و 8448١5و ؟١7له5و 84١7و 1

 يمرضحلا قاحسإ نب بوقعيو « (ق ١ د) , (؟١"هذو ؟١؟١هو ١١1ه ؟١9مل"هو ؟ءالكاو ؟ت* ست)

 .(10١5:"1و ؟!؟ة9و ؟١؟1١/و "1١1١ 94و 1١91 9هو ١ من61 ست) يشرقلا دلاخ يبأو (؟١1؟1و ؟١الو١ ستر

 دمحمو « )1١7/85/6( «ليدعتلاو حرجلا» يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا دبع :_هنع ىور

 . (19/85/0) « ليدعتلاو حرجلا ١ يزارلا سيردإ نب

 ًاقودص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتل

 ًاخيش « ةمالع ًانومأم « ًاليبن « ًامامإ « ًاغيلب , ًاحيصف « ًاريبك ًاهيقف « ًاظفاح . (ةقثءةقث)

 يذلا وهو« يعفاشلا دنع روث وبأو دمحأ رضحي ناكوع ىعفاشلل ايوار ناكو « نيثدحملاو ءاهقفلل

 . هيلع ةءارقلا ىلوتي

 ؛ دواد نب ناميلسو « يربطلا نيب طقس ٠٠١0( :ست) مقر رثألا يف عقو دقو

 . ملعأ هللاو ( نسحلا نب دمحم ) هنأ « هلبق نيرثألا نم رهظيو يمشاهلا

 /7) « دادغب خيرات دو )8//١118417/1717( « تاقثلا هو « (168١/مه/") « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 نم»و« ( )4/١ 1٠١/1٠١ «.نيعباتلا ءامسأ ركذو و « (هال١/؟)« مهتايفوو ءاملعلا دلوم ١و (0 0/0

 بيذهت هو 2( 2/7/1« يراخبلا ميحص لاجر دو ( 4/1/1 ٠ حيحصلا يف يراخبلا مهنع ىور

 نسي



 /؟77/ /١؟) « ءالينلا مالعأ ريس مو 2 (248/ه١/78) « ظافحلا ةركذت هو 2 ( )٠١717/909/1١ « فشاكلا

 تاقبط ١» و 2« )1١919/57/1( « نيثدحملا تاقبط ١» و « ( )4455/415/١ ؛ ىنكلا درس يف ىنتقملا دو « ٠

 هو (هه7/1007ه/0؟) « بيذهتلا بيذهت »و « (؟ه/١١) « ةياهنلاو ةيادبلا هو « ( ه77/9؟١/4 ) ؛ ظافحلا

 . )١8//007( « يربطلا ريسفت لاجر »و ء )1181/171/1١( « بيذهتلا بيرقت

 ةهيووقممم

 ( "؟1040) يشرقلا دمحم نب نسح ١

 (شا١/ر١ : ست : بط)

 ملو ةمجرت هل دجأ ملو« هفرعأ مل « ةعساتلا نم « يشرقلا ١ ديعس نب دمحم نب نسح

 . ئشب هاور يذلا رثألل الو « هل )١150/51( « هقيقحت ٠ يف يكرتلا خيشلا ضرعتي

 . 04٠١”( ست) يفوكلا ءيرقملا دامح يبأ نب نمحرلا دبع : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم : هنع ىور

 يتلا لاجرلاو ثيدحلا بتك يف ةمجرت الو اركذ هل دجأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 يل رهظي (ليكش نبا) وهو (يفوكلا ءيرقملا دامح يبأ نب نمحرلا دبع) هخيشو « اهيلع تفقو
 - اهنود امف ةعساتلا نم ةمجرتلا بحاص نوكي اذهبو « ةئماثلا نم هنأ هخويش مجعم لالخ نم

 .ملعأ هللاو

 هذه لثم ةدحاو ةطساوب ةياور ( 57) وحن ريسفتلا يف ( ءيرقملل ) يربطلا جرخأ دقو

 يلمآلا ميهاربإ نب ىنثلا نع نيتنثاو « هنع يسمحألا ليعامسإ نب دمحم نع ىرخأو « ةياورلا
 « ريبكلا مجعملا» يف هلك كلذ تلصف دقو هنع قاحسإ نع ىنثلا ؛ نيتطساوب ةياور (25)و هنع

 /195/7 ) « لامكإلا ةلمكت ١ و ء )١1١51/544/0( « ليدعتلاو حرجلا » : ءيكرقملا ةمجرتل رظنا

 . (4/1) «ءاعدلا باتك د : ًاضيأ رظناو . هاركذي ملو ركاش ناخيشلا هلفغأ دقو . 07
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 ( #7١80 ) ىكملا دمحم نب نسح
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 ةلمهملا ءاحلا باب . ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (شا/را١ : ست : بط )

 . لوبقم « ةعساتلا نم « يكلا « ديزي ىبأ نب هللا ديبع نب دمحم نب نسح

 (ق 2تارو . ( 7١٠١ ست) [ جيرج نبا] كلملا دبع : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 عباتي الر : )75894/7547/١( « ريبكلا ءافعضلا » يف يليقعلا لاق : حيرجتل او ليدعتلا

 . « هب الإ فرعي الو هثيدح ىلع

 مث  ةرجشلا دوجس يف « هلك يبنلا نع . سابع نبا ىلإ هدنسب . اثيدح قاس مث

 . « نيل اهيف « قرط ثيدحلا اذهل ١ : لاق

 ال بيرغ ) : ( "474 /١89و *:09/4) « يذوحألا ةفحت عم  نئسلا ٠ يف يذمرتلا لاقو

 ش . « هجولا اذه نم الإ هفرعن

 يلهابلا دالخ نب ركب يبأ قيرط نم . )1١00/05/1( «ننسلا» يف ةجام نبا هجرخأو

 نأ ١ همسي مل نمع يبهذلا ىكحو ١ : ( 0501/705/7؟) « بيذهتلا » يف ظفاحلا لاق

 نابح نباو « ةميزخ نبا جرخأ دقو : لاق مث . « سينخ نبا ريغ هنع وري ملو « ةلاهج هيف

 اذه ٠ : هثيدح ركذ ام يليلخلا لاقو . « تاقثلا ١ يف نابح نبا هركذو « امهحيحص يف هثيدح

 . 2( جيرج نبأ ثيدح نم حيحص بيرغ ثيدح

 دمحم نب نسحلا هب درفتو هنع لأسو سينخ نب ديزي نب دمحم لبنح نب دمحأ دصق

 . هفورحب ظفاحلا مالك ىهتنا . « ةقث وهو يكملا

 نأ نظأو « يربطلا ريسفتل.» امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو : تلق

 ام دعبل « لجرلا اذه نع ثدحي نأ هنكمي ال يربطلا نأل ؛ فيرحت وأ « طقس هيف دانسإ اذه

 نع هيوري « ينارفعزلا دمحم نب نسحلا وه « خيشلا اذه نوكي نأ لامتحاو ٠ نينس نم امهنيب

 . كلما دبع نع  هخويش نم وهو  يقرلا ورمع نبا : وهو ؛ هللا ديبع

 وا



 يما ويش مجم امها ماا اب
 لصؤف (نب) عباط وأ خسان طلغب تراصف ٠١ هخيشو نسحلا نيب (نع) ةظفل تفحصتو

 . ملعأ ىلاعت هللاو « هتفرعم اننكمي ال !! ًاديدج ًاخيش راصف ذيملتلا مساب خيشلا مسا

 بيذهت ١ و 2« (16؟ /5/9) « ليدعتلاو حرجلا هو « ( ككل ل يليقعلا ءافعض د : رظناو

 هو ء ( هما/م/0/0) « بيذهتلا بيذهت هو « (10/689/1) « فشاكلا » و « (1071/911/5) « لامكلا

 . (87//191//175141) « نازيملا ناسأ »و « ٠ )1181/1517/1١( بيذهتلا بيرقت

 هه هه ©

 (؟9869 ) ناحطلا يلع وبأ 9"

 ( ةجام نباو . يئاسنلاو . يراخبلا )

 ( شا/ر#" : بط )

 (شا/را قت)و ء(شا/ر١ : هت)و .(شا/راست)

 : يرصبلا « ظفاحلا « ناحطلا ؛ يسودسلا « ريشب نب كردم نب نسحلا . يلع وبأ

 ش . خياشلا نيقلت ىلإ دواد وبأ هبسنو , هب سأب ال ٠ ةرشع ةيداحلا نم

 (قءسءخ)وء الا قت)و 21578 هت )و , ( 78869 ست ) دامح نب ىيحي : نع ىور

 . 1957/15/5 لماكلا » مالس نب لضفلاو

 رازبلا ركب وبأو 2« (012890/1985/ه) « ةمظعلا ٠ نانس نب دمحأ نب رفعج : هنع ىور

 . ( "881/959 /8) « رازبلا دنسم د

 ناك ؛ اباذك : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تفلتخا :حيرجتلاو ليدعتلا

 ةقث « ًاظفاح « ًاحلاصو . دامح نب ىيحي ىلع اهنقليف فوع نب دهف ثيداحأ ذخأي

 . ( يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو :تلق

 و (50/115/1) « ميحصلا يف يراخبلا هنع ىور نم هو « )1١6/98/7( « ليدعتلاو حرجلا» رظناو

 /5) « لامكلا بيذهت هو 2 20576 /4/) حيرجتلاو ليدعتلا هو « ٠ )١١6/١/ 2٠( يراخبلا لاجر »

 ) «ءافعضلا يف ينغملا» و ء (1501/904/؟9) « لادتعالا نازيم دو )٠١77/87:0/١( « فشاكلا هو ٠ ةقفياشنم

 بيذهت »و « )524/40/١( « ثيدحلا عضوب يمر نم ةفرعم يف ثيثحلا فشكلا هو ؛ 1١

 . 97//15144/1١91( ) « نازيملا ناسل هو ع« (1؟١514/1١88/1) « بيذهتلا بيرقت ١» و « (هها//؟الال/؟) « بيذهتلا
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 ةلمهملا ءاحلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 مدعو 4
 ( شا" /ر'" : ست) : بط)

 « يزارلا متاح وبأ هل مجرتو هنع ىور « ةرشاعلا نم : يرصبلا ؛ حصان نب نسحلا

 .هنع تكسو

 (0488 ست) ذاعم نب ذاعمو ٠١ 048 ستر جسوكلا بيبح نب نسحلا : نع ىور

 دشار نب ىيحيو « ناميلس نب رمتعمو « نامثع نب نامثعو ١ (17171 ست) يسلايطلا دواد يبأو

 . يزارلا متاح وبأ : هنع ىور

 هخويش مجعم نم . - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . (158/84/") « ليدعتلاو حرجلا » يف هتمجرت نم وهف هذيمالتو

 « ليدعتلاو حرجلا » يف يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا دبع هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 هيف ركذي ملو هنع تكسو . « ةيناثلا ةلحرلا يف ةرصبلاب يبأ هنم عمس ١ : لاقو (0/"/158)

 ًاليدعت الو . ًاحرج

 /"هد/4١) « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هركذو

 يرصبلا حصان نب نسحلا) يتمجرت اقاس نأ دعب الاقف , هنييعت يف امهو امهنكلو ... 5

 . « يربطلا خيش وه اذه نأكو » : الاق . ( يمرخملا لالخلا حصان نبا نسحلا )و « ( جارسلا

 : نيببسل مهو اذه لعلو : تلق

 - يرصبلا جارسلا : وهو « امهنم لوألا ةمجرت يف صن دق متاح يبأ نبا نأ : لوألا

 ست) مقر رثألا يربطلا جرخأ دقو « ذاعم نب ذاعم نع ىور هنأ ىلع - ائتمجرت عوضوم وهو

 نع « ثعشألا نع « ذاعم نب ذاعمو بيبح نب نسحلا نع « مصان نب نسحلا نع (4

 .! !طابنتسا ركاش خيشلا مالكو « صن اذهف . يرصبلا نسحلا

 رثألا ٍق نويرصب مهلكو 2 لوألا رثألا ْق نويرصب مهلج 2 نيرثألا لاجر نأ : يناثلا

 "؟.ه



 . ملعأ هللاو . نييرصبلا

 ست) مقر رثألا يف ( ه405١) ةنس ةعبط ركفلا راد ةخسن يف هيبأ مسا فحضت دقو

 « مجان نب نسحلا انثدح : اهيف ءاج ثيح . ( مصان ) نم الدب « ( حجان ) ىلإ (لكؤالا

 مصاع نب بوقعي تعمس : لاق ءاطع نب ىلعي نع « ةبعش انث :لاق « دواد وبأ انث : لاق

 باب فالآ ةسمخ هل . ندع هل لاقي . ًارصق ةنجلا يف نأ » : ورمع نب هللا دبع نع « ثدحي
 . «ديهش وأ . قيدص وأ . يبن الإ هلخدي ال . ةربح فالآ ةسمخ باب لك ىلع

 . يخسن وأ ١ يعبطم امإ - ( مجان ) ينعي !! أطخ اذهو :تلق

 حصان نب نسحلا ) و . ( جارسلا ) هنأب ركاش دومحمو  دمحأ ناخيشلا هفصو دقو

 (؟9/6١) « لادتعالا نازيم ١ يف روكذمو « (4010/47ه/0) « دادغب خيرات » يف مجرتم (جارسلا

 /479/9 ) ٠ دادغب خيرات ٠ يف مجرتلا (ينغسرلا مصان نب ىسوم نب نسحلا) هنأ تبثي امب

 . ( جارسلا ) ريغ وهو « ( ١

 ملعأ هللاو . ةمجرتلا عوضوم ( يرصبلا ) ريغ ( جارسلا ) نأ ًاضيأ رهاظلاو
 تمجحأ ثيدحلا بتك يف ( تاياور تس) وحن ىلع « (مصان نب نسحلل ) تفقوو

 لامتحاو « ةقبطلا لثامتو « ءامسألا هابتشال ؛ هنع اوور وأ ٠ مهنع ىور نمم يأ « تابثإ نع

 :يف اهيلع تفقوو اهيلإ ترشأ يتلا هتاياورو « أطخلا

 ىيحي نب دمحأ هنعو ١ رمع نب نامثع نع ( )4888/14/٠١ « نابح نبا حيحص و ١-

 . ريهز نبا

 نب دمحأ هنعو « قيقش نب نسح نب ىلع نع (5014/574/17) ؛ نابح نبا حيحص ه -؟

 دراوم » : يف وه امك (لالخلا) وه « نيعضوللا يف نسخلا نأ رهاظلاو . اضيأ ريهز نب ىيحي
 . )١//1578/1( « نآمظلا

 نب دمحم هنعو « راطعلا جرفلا نب حور نع )05/١( ؛ لاجرلا ءاقعض يف لماكلا 9- ١

 . تيخب نب دمحأ

 "5ك



 ةلمهملا ءاحلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 يمازحلا 8 . يرغثلا نادعم نبا « هنعو « نع ( 477/١ ) « لضافلا ثدحملا 5- ٠

 رمعم نب دمحأ نب دمحم هنعو« دمحم نب سنوي نع (408/1/:04) « ثيدحلا خسان ه٠ -ه

 رهاظلاو «٠ سابعلا نب دمحم هنعو « ريكب يبأ نب ىيحي نع (4/048/؟) « ةمظعلا 1- ١

 ديزي نبا ميور « نع )0١/917/0/( , طسوألا مجعلا » يف امك (يمرخلا) وه (نسحلا) نأ

 . سابعلا نب دمحم هنعو « ءيرقملا

 /19) « يربطلا ريسفت لاجر »و ٠ (158/69/) « ليدعتلاو حرجلا » حصان نب نسحلل رظناو

 . ( ةالقو هال

 . ( 5014/4 8//) « دادغب خيرات هو « (89/8//1519) ٠ ليدعتلاو حرجلا » :يمرخملا لالخللو

 (؟84318 ) حضاو نب نسحلا 46

 (يئاسنلا)
 (شا١/ر١ : ست : بط )

 « بوقعي وبأ «٠ يمشاهلا ( حضاو نب فسوي ) نع فرحت هلعل . مضاو نب نسحلا

 « همسأ فحصت وأ ةقث « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيسمخو ىدحإ ةنس يفوت بتكملا ٠ يرصبلا

 دحاو (بيبح نب نسحلا) امهخيش نأل  مجرألا وهو  (حصان نب نسحلا) هلبق يذلا مسالا نم

 .(1؟8918 ست) ةبدن نب بيبح نب نسحلا :نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ :_هنع ىور

 . « ةقث ٠ : يئاسنلا لاق : حيرجتلا و ليدعتلا

 . « قدصلا هلحم ؛ : متاح وبأ لاقو

 . ٠ تاقثلا ١ باتك يف نابح نبا هركذو

 ركاش دومحمو « دمحأ ناخيشلا هلفغأ دقو ؛ ركذي ميرجت ىلع هل فقأ ملو : تلق

 . ( يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف

 "؟ء.ا/



 _ يربطلا خويش مجعم ةلمهملا ءاحلا
 يلاوح يف (حضاو نبا) : هل لاقي نمع تثحب يننأل ؛ ! ! (مضاو نب نسحلا) هنظأو

 ملو « !! (نيسح) ىتح وأ « ! (نسح) همسا نم ىلع اهلالخ نم رثعأ مل ءمسا )11٠١(

 ) الإ « ( مضاو نبا ) همسا يف نمم (بيبح نب نسحلا) نع يوري هبحاص (مسا) ىلع فقأ

 . خاسنلا ىلع فرحت دق نوكي نأ ىشخأف « اذه ( فسوي

 ردلا » يف يطويسلا تدجوف ؛ هجرخأ نم دجأ يلع رثألا نع ريسفتلا بتك يف تثحبو

 متاح يبأ نباو « رذنملا نباو « ديمح نب دبعو « ةبيش يبأ نبا ىلإ هازع دق )7١١/5( « روثنملا

 . ريرج نبا « ىلإ ةفاضإ
 رمتعم قيرط نم ( *004/198/90) ( فنصلا » يف هجرخأ دق ةبيش يبأ نبا تدجوو

 ( نسحلا ).لبق يتلا( يبأ ) ةظفل نأكو - نسحلا يبأ نع ٠ بهشألا يبأ نع « ناميلس نبا

 يبأ) سيلو يرصبلا وهو نسحلا نع رثألا نأل !! عباطلا عبصإ وأ « خيسانلا ملق نم ةدايز

 ش . اذه ( نسحلا

 . «ناميإلا نم » : لاق .. ةيآلا ©« نوهتشي ام نيبو مهنيب ليحو )

 هلثم هقيرط نم  ديصلا ديبع  ةمجرت يف (67107/2148/19) ؛ لامكلا بيذهت ١ يف هتدجوو

 . ( ١/145؟) « دويعملا نوع » و « ( 580/4) « ءالبثلا مالعأ ريس ٠ : رظناو

 وأ ؛ فرحت دق نوكي نأ امإف « !! اذه ( حضاو نب فسوي ) نع هجرخأ نم دجأ ملو

 ملعأ هللاو ةمجرت ىلع هل فقن ملو « هفرعن مل يربطلل خيش ( حضاو نب نسحلا ) نأ

 « (15445/987/9) « تاقثلا ١ و « (975/181/9) « ليدعتلاو حرجلا +: يف فسوي ةمجرت رظناو

 /"/ه/١١) « بيذهتلا بيذهت »و « (1405/401/5) « فشاكلا هو « (/1517/49/1/ ”:*) , لامكلا بيذهت »و

 . ( /851/5117/1) 6 بيذهتلا بيرقت مو 2« (* 5

 (159) يربنعلا عيبرلا وبأ 5

 ( يئاسنلا )

 (شا# /را5١ال: بط)

"4 



 ةلمهملا ءاحلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (ش /١رآ1 :هت)و ١ (ش 17 /ر# : خت)و ء(شا1 /ر١٠؟؟ : ست)

 ةرشع ةيداحلا نم : يصيصملا 2 يربنعلا « ريثك نب ىيحي نب نسحلا « عيبرلا وبأ

 هب سأب ال

 ست) يناعنصلا مامه نب قازرلا دبعو 1404١( ١ ست) ناميلس نب رفعج :_نع ىور

 6410و 6544و تا"او ه94نو هالاو 5054و ؛4:؟و ؟5هو 4هؤو ١١65و "41و "ها"و ؟هالو ؟؟هو ؟١١و 948١و 4

 4845و 81/4و 8459و 861"و الواو اللهو الك1و 5487و 5ك1؟و 5ه5و 5الو 5الاو ١575و ١510و هؤ19و هذ'و هدخو

 و 84١١و 5١٠الو 65١٠و ١٠"ةو )١الالو )د الدو )دلدو زذددو شكو ةكفو ةكلو ةمالو 914"و ةدقو

 و 757١و ١؟4"و ١4١١و 14١١و 95١١و ١١ا/0١و )5١+و 44١١و 4١١؟و ١١"١و ١7١١و ١١١١و 4

 و 8١5١و 488١و 558١و ١4١"و ١"95و 1"الالو "57و ١"45و ١"74و ١"17"و ١؟9417و 115١و 0

 و ١ا/"و ١ا/١5و ١الا5و ١الاهو )الدلو ا١؟هالو 5١ا/لهو ا5كالو 6١5١و ١هالاو 654١و ١ههالو 4

 و 9١"الو 998١و 9١9١و 144١و 14ا/4و 1854و ا8١ه7و 875١و 1١18و 189١و ١الالهو ١الهذو اا/هه

 و ١6١5و 5١ 5او 46١5و 44١5و 4١7"و ١4١5و ١5"4و ؟١لالو 945١و 991١1؟و ]9الهو ]955١و

 و 1595و 5118و 99١5و 98١5و ؟١ا/4و ؟8/١و ”417١و ”١5؟١و ١٠١5و ؟١الكو 59١5و 5١75و ١م

 و ؟5الالو ”456و ؟5564و 5578و "44و ؟"هزو "هالو ؟"هوو 75"73و ١7و 7".“و 5580و 717“

 و 7548و 7545و ؟"5758و ؟١١5و ؟505و ؟هذ١و ؟هكرزو ؟هزحو ؟همالو ؟ه"ءو ؟ه75و 7هءفو 010

 و 5964و ؟9"١و ؟911"و ؟الالؤو ؟ا/اثالو ؟ااو ؟الءحو ؟الددو ؟؟جحالو ؟5مكو ؟؟خمو ؟5للوو ال

 و "517١و "8١و مللو "5١11و "١١هو "ءلكو "هالو "ءالدو "ءمكو !؟ةزفو ؟ةخحو ؟ةحلو 845

 و ”“ه14ةهو موعخو مهامو "6554و "ت١5و "6١61و "تاهو "هاو "47هو "١471و ”"1هو "١هو "15

 وا "مو "مالو موو ”ب94و "هفالو "هؤمو "هذؤو "هالو "ةالاو "هك4و "هكا"و "ةهوزو "ه5

 و "الوكو "الزكو مايو "التحو "المزور "47و "امو ماراعمو كالامو "؟قملو 5535و "4و لا

 و ١٠50و "44هو موابدو ؟ةكحو "ة985و "ة؟؟5و "”ةحالو "مالو "مهحو "خل1و "خل١و "محكو "الفال

 و 87١4و 58١4و ١6١4و 41171/و 4115و ١١١4و 45044و 5١4مو 5١4“و ١4م5و 4ءهدو 42و 4818#

 و 4579و ؟ةءالو 4558و 555الو 5"55و ١54"و 1"ىكو 1"ه1و ؛؟ةرو 1584و ١171و ؛؟١7و 0

 و 1598و 559الو ؛؟الكو 5"ت75و ؟546هو ؟5"ا١و ؟5:5و ١١55و ؛هكهو ؛هدهاو 1648و 1594و ؛هال١ا

 نيا



 يربطلا خويش مجعم ض٠ ل ةلمهملا ءاحلا باب

 و ةددكو 4467و ؛ةىحو 4555و 4466هو ١544و ؟ملحالو ؟4ا/ل6و ؟4الاو 4450و 4457و ؛لكاو د

 و هالءالو ها"دوو هاالدو هااثاو هالاخو هالذو ها9١و هاماخو هاامو هاه5و هداةخو ت548١و ةىدال

 و هكرذاو هكالزو 5559و هحكالو هذككو 5545و ه57”"و هكالو هكلالو هدداو هال 45و ها" شءو 06

 و 7١58و هالمثاو ةالالا"ثو ةالؤ7و تا/ا“ؤو هالا١و ةالاوو ةالءالو ةالدكو هكككو هكحكذو هكحلو هكفذك

 و هذه4و هذممو ه9ذ17"و هذا5و هؤل#"و هذعحو هزحالو هلذخكو همالكو هزالاكو هذكالو همذالاكو هلال

 و 44١5و 53" 5و زلاالو ةلاهو 1١١5و 5ءفكؤو 5دوؤحو 5ءالكو 5ءتهو ”5'اأو عمو هاؤحو هذا

 و 584ا/9و 54هالو 6١54و ١١54و ١514دو 5759و 5755و 5174و 5545و 5١51و 5؟7١1"و ؟1الالو ىلا”

 و دال4هو 5185و 5الا هو كالازو 5الزا"و دكحأكو دكالالو ةكاؤو 5506و "55و "هالهو "هدؤو "ة١ال

 و كفكمزو 5451"و 5575و هدخحو "4هكو "هالمو هرككو ةخكلذو 5477و 5)54و ١521"و "ه١الو "القال

 و الا7ا/و ال185و الاؤاو الا ١و ال١ 6١و الءفحو الءمكو الءهزو ال٠ 5ا"و ا/لءا5و الء١"و الءخاو

 و ال505و /8١5و 83و 01/7 و إو او /70“و امو ١و الاالاو 7514و ا

 و الككلو الزالو /١55و /514و الهخهو ا/ه517و /ه5“7و /ه78و ا/5417و 1467و ا/55الو ل450 5“

 و /841و ا/مالةو 4864و الخهالو ١861و 85و /841و 31و الىث5١1و الالخحو الالؤ١او الالككو الالالا/

 و 43٠١ الو خا١4و خلكذو خلككو خادأو ملكؤدو مخ1١خ5و معكأو 16١8و الثكئخو الةكم/و الثهمخو الثلا

 و 4754و م1" هالو م1هاو 8544و 87 57و م8 79و ما" االو م 4١و ماكذحو ماالاو م1ه١و خلاؤو م1

 و م6الالو مه57و مءاؤو 4459و خكماو م١/510و ك453و م441"و 86371/و 84755و 8184و 8/4و مال

 و ىكككو مكمالو مكمأو مكمنو مكل"كو مكاو مكاو مككألو مكلالو خكحفو 859"و 86917"و 869

 و 2لكاو 1لها١و 1851و 4074و محا" او مال؟هو مالا"؟و مالا هو مالاةو مخالاهو مخالا؟و خ5ف1و خذكخك

 و 9714و ١471و 911" 4و ١940و مه317و محا/5و ىقالاو ماها1و 45175و 85.17"و زحةمو اخخكو م5

 و 56و 3184و ةلتنو ةلككو ةلاللو ةظللو ة"ءالو ةكؤلو ةكالاو ةلك1و ةلكلو 4747و 41

 و 94658اثو ةمالالو ةم04١و ةكزمو ةكالالو 4455و ة0١45و ة4ه1لو ١945و 5"44و ة47الو ة؟47هو 5

 و ةال44و ةا/4ل"و ةللكؤو ؟ا/لزللو 9ا/"5و ةالاالو ةالاهو ةا/ل!١و ةالاالو ة!ل0١ىو هالو 4084و 45

 راو 1٠١ اا/لو ١77/١1و 15١١و 75١1و 11١1و 5١١1و ١1دخاو 5١١1و 4665و ةخكو حالت

 و 4١1؟5و ١١4 77"و )42١١الو !١١ نزلو 97١1و !١١؟91و ١1؟4ل"و ٠١١ االفو 7١٠١ال١و 168 1١7459

 نحل ا



 ةلمهملا ءاحلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و 6١9١١1و 835١1و 881١١"و ١١مال8و 8448١1١و ١١مال9و ١١لعتو !١١لحمو ١١المزالو ١١الامهو وا

 و ١١١١ 5و ١١١١ الو 9817١1و 9١١ا/4و ١9١١و ١ و١97١ و١9) و1١:945 و"ام١١9 وككف١ ١

 ورا١؟45و 69١١١"و ١١١؟6هو 5١١١١و ١١١١١و 9١١١١و !١١١١ملو !١8١١١و !١١١الدو !١١١هالو 9

 و ١١ا/514و ١1١ا/“هو ا)١ال؟دو 11 5الالو ١١ ؟هءو 115"الو !15١"كو !5١؟1و 695١١و ١١ه99و 48

 و 86١1١و 5١15و "١5١ هو !١؟19١1و !١١ةةرمزو !19ةالو ١١ةكحو ١١84759 874١١و ١18١و 111للا

 و ١؟184هو ١؟1844و ١؟858و ١؟87الو ١؟٠8و ١؟"45و ١؟"4هو 1 ؟1ا“و ١1و ١75١و ل

 و 1084و ١"ءالؤو 1"هالكو 1"ءتتو "١11١و 1." كو امءلو ١١94419 ١؟9447"و ١؟850و 9

 و 1180و 11"1"هو 181179 118"1و 1"ا!15و 1"١1١و 1"١1مو 1"ا١الو "امو 1"إد"و خود

 و 1315و 1"ا55و 1736و "15و 1"ءمو ١"ةمو ١"99١و "١ مخهو 1"زا/هو ١"ا5مو 1١"اوو

 و 1541و 1لالوو 11لاللو 1 لالااو 1 و 1 مالإلو وو 1و 18و 1و

 و ١؟ممالو 1اثالو 1 8دو 1مل 1815و 1 1“و 1و "هاو 1"م5“و 1115و 1

 و 455١الو 4"145و ١54١ ١54١59 ؟و 4١"؟دو 4١"١مو !١؟؟54و 4١؟7هو 4١؟"؟1و ١؟085١4و

 و 15؟87و ١ه١75و ١6١ ؟1و 1هؤ١ةو )هدككو 64١١و ١44١و 4818١و 5١ا!لء“تو ١49:0 14و 4

 و ا15579و ١ه5؟5و ١ه5١5و 6١هرالو 16١م475و ١64 4هو 6544١و !64١؛:١و !تا"امذو ١ه"ددو 4

 و 15799و 5١1[؟95و 514١و !6441١و !١هذمالو 64949١و ١هلكاو !١هزذمهاو 168415و ١هالالاو !١هذممؤ

 و ا5١كاثو ا5قالكو 5١1؟ما"و 53158١و 559١هو ١1؟"هالمو ا؟مالكو ١1504و !١"؟4ه؟و ١١1"ةحو "١١ ةا/

 و 019١و ١ال4؛هو ١الك١١و ١ا/؟"1و ١ا/؟؟هو 1الالل١و ١الزا/ل4و ا١ال1١""١و ١1"خملو ا١؟الا مو 555

 و 18:1" 4و ١١18و !8١حدكو ١ا/ة1ا/5و !ا/ةكخو ١/8419 108417و 1/8“و 1الالكمو ١1ا/ك١و ال

 و 18484و 18485و 1841؟7/و 1857و 18"هاو 18" 5و 1 8"١؟و 1م9"5و 18؟18و 59:١18و 1 815ه/

 و ا1851؟9و ا١١851١و 8١ه١9و 1١86 4هو ١ م6ممو 18645١و ١ م6ل"ا“"و 86١م15و 86١ت5١و 8558١و 5

 و امخخفو امخمالو ا1مهكحو امخالالو امخلكو امالثهو امالزاو 1مكككو 1مةخل"و امكككو مت

 و ١945١9 ١5475١و ١1543و 194 مو !١9١"١و !19:341؟و !9١ءالدو !5:494١و ١9١ ١4و 048١144و

 و ؟2ت19"و ؟ههؤمو مءمرحو ؟ءلدرزو 1987هو !ةخامزو 19اله١و 1918و 1ةكككو 19645و 14م١

 و "51١ 44و ؟١١١"هو ؟١١"١و ؟4١١١7و 8١١5و ؟لءلهو ؟4١١1و ؟ءزتاو ؟١محالو ؟ءالالوو 9#
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 يربطلا ويش مجعم | ةلمهملا ءاحلا باب

 و كاالعو ؟391/6و ؟1ال41و ؟لكفالو ؟لهكو ؟1691و ؟1 1454و 440)5و 51495و 51475و
 وا ؟11؟84و 5598و ؟؟1709و 1 1ا/و 5510و 171“ 1و ؟؟21“و ؟!ةىكو ؟ا١مهزو 5

 و 1151و ؟؟هتكو ؟؟ه١5و ؟؟ها“هو ؟؟هكزو ؟؟ها1؟و ؟؟4ه١و ؟؟4هعو ؟؟١4الو ؟؟"مخاو 15

 و ؟717/45و 770/44 7714و دو 1/1 الا 1و اا 1“و ؟؟؟30و ؟؟56“و ؟؟دكو ا

 و ؟؟915و ؟؟ةااو ؟؟18344و ؟؟م40و ؟؟ما0و ؟؟مكؤو ؟77؟1ه1خو ؟؟871و ؟؟980؟و ؟؟ا/ا/لؤو ؟؟الالا

 و 1"5791و ؟؟491/و ؟؟92118و ؟؟ةا/خو ؟؟ةل/1و ؟؟ةكمو ؟؟551و ؟؟4هزلو ؟؟4م5و ؟؟ةمدو 54

 و 178716و ؟"11ا/و "1594و "1 مزخو "1188و "ا وو 1و 1 "لدلو 5 ١ممو ؟دتأو مك

 و 7814و 18و او و ماو 14و 41و 04و او االول

 كن فئة فيا قفمن انيضلا انيستا فنا افراق نيستا انوضهل افضسفلا  افسسلم

 واو 7111و 31خائو 7911و 1و "ال هجو ؟/ كالو 8 ملاو 7"هكخو "هامور "هج

 و ؟"ةككو ؟"ةه١و "١414و ؟"3155و 1884و 1891و فخور اخو ؟خخلو ؟9خكمو ؟85*

 و ؟١١45و ؟46751و ؟4" هدو ؟4"14مو !98١"4و ؟4؟١ا“و ؟١4؟١و ؟١4 9١و ؟59١4و ؟5١1١4و "4

 و ؟هتحدو ؟0608و ؟049417و ؟ه44؟و ؟ه41؟ا/و ؟١041و ؟ت" خالو ؟ه7هزو ؟هداؤو ؟491/8و ؟49ه

 و 2 (187174و ؟الالهذو 1511و 7514و ؟؟؟11و 551419 ؟51“و ؟هؤا١و ؟هال'و ؟هالاالو 4

 واا4ذاو ١/1١و ء لالاراو اةخ/او 1"ة/١و ١1/١1١١و دك/١و ء ل١/١و الفاو الك/لاو ةك/ا١و ؟هل١ : خت)

 و ١؟١١و 57١1و 8854و 4ال4و ماو هالاو هال١و هكلو ه5ه : هت )و ( 76/7و "الا؛/١و ”ا#/ ١و الا

 و 5:54و 58١1و 402854و 5085و ١5و ١5؟ا/و ؟9451و ؟خ]ل5و !١هذ5و ١ه مهو !١ه18و 648١و 1

 « 0591 ست)  قازرلا دبع امهنيب نأ حيحصلاو  [يدنجلا ] ىسيع نب هللا دبعو ء (

 . (1؟5//0و 171/59 1؟1/١و ٠١/١ 1١7/19 مت) يدقعلا رماع يبأو

 نب دمحأو« (0/8/117/1) ؛ ريبكلا مجعملا ٠ يرتستلا زازبلا هللا دبع نب دمحأ :_هنع ىور

 نئس» يلماحملا ليعامسإ نب نيسحلاو « (51717/941/1) « طسوألا مجعملا ٠» يرتستلا ريهز نب ىيحي

 . ٠ )08/114/١( رازبلا دئسم د رازبلا ورمع نب دمحأ ركب وبأو )141/١//807( ٠ «يقهيبلا

 سأب ال : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : دلاو ليدعتلا

 . نيئاكبلا نم ًءاكبو « غامدلا فيفخ ءيش الو هب
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 ةلمهملا ءاحلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ! هبيئنتف (نسحلا) لدب (نيسحلا) ىلإ ( 1991١ هت ) مقر رثألا يف همسأ فحصت : تلق

 هو 2 (1909/ه؟١/5) « لادتعإلا نازيم هو ء (0٠0178/م*/5) « لامكلا بيذهت » : رظناو

 )١910/97/ « نازيملا ناسل ١ و ؛« (17؟941 )155/1١/ « بيذهتلا بيرقت ١ و « (054/580/9) «٠ بيذهتلا بيذهت

 . (الا"و ه؟) « يربطلا ريسفت لاجر سراهف »و ( 580/١8 « يربطلا ريسفت لاجر هو 2«

 هدمم مدعم

 77١7( ) يسدقملا يلع وبأ 4

 (شك/ رك: بط)

 (شا/را١ قت)و « ( شه /ردو : ستر

 ليزن يسدقملا « مصألا « يرصبلا « نكسلا نب ىيحي [ يبأ] نب نسحلا . يلع وبأ

 . قدصلا هلحم « ةقث « ةرشع ةيداحلا نم ةلمرلا

 (م”151/94 ست) [ ملسم نبا] نافع 2 (/: قتو ينوكذاشلا دواد نب ناميلس :نع ىور

 0/١١ ست) [يريبزلا] دمحأ يبأو (7144 ست) دامح نب ىيحيو ء (4707 ست) ريرج نب بهوو

 « لماكلا ١ ثراولا دبع نب دمصلا دبعو . ريصن نب جاجحو 5094١”( ست) [ يسلايطلا] دواد يبأو

 . ليبنلا مصاع يبأو ٠ [ يطساولا ] نوراه نب ديزيو « نابأ نب نارمعو 00/5 ٠

 متاح يبأ نب نمحرلا ديعو 2 )7//١71( « لماكلا » يتسبلا ىيحي نب ايركز :هنع ىور

 )١ « خويشلا مجعم ١»  ةلمرلاب  نابيش نب دمحأ نب دمحمو « ٠ )1١5/1( لماكلا» رمعم نب سمهكو

 - غئاصلا يماشلا نارمع نب دمحمو « )٠١0١/5( ؛ لماكلا ١ يحاوحولا دمحأ نب دمحمو ؛ ("/

 يروباسينلا ركب وبأو )٠١5/9( ٠ « لماكلا ٠  ىمسم ريغ دامح نباو ٠ (”00/9) « لماكلا ١  ةلمرلاب

 . (55/551/) « ينطقرادلا ننس »

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « ليدعتلاو حرجلا » يف هتمجرت نم

 : هامسو (181/44/) « ليدعتلاو حرجلا ٠ يف متاح ىبأ نبا هركذ : دلاو ليدعتلا

 ؟1“



 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا ءاحلا باب
 . «ةلمرلاب هنع تبتك « قدصلا ةلحم » : لاقو (ىيحي نب نسحلا)

 « هبقلو ١ هبسنو « همسا يقاب « اهنم تجرختسا « تايورم ةدع ىلع هل تفقوو

 . هذيمالتو هخويش مجعمو

 و 8707 ست) مقر نيرثألا يف (ىيحي يبأ) هيبأ ةينك نم (يبأ) ةظفل تطقس دقو

 . ( نكسلا نب ىيحي نب نسحلا ) : همسأ راص ثيح 2( "8

 نم (نكسلا نب ىيحي) اذه يباتك نم , اهعضوم يف ؛ يئادصلا نيسح ةمجرت يفو

 فحصت دقو. ( 758 ست) مقر رثألا ٠ ريسفتلا » يف مهنع ىور نيذلا ٠ يئادصلا نيسح خويش

 . ملعأ ىلاعت هللاو ٠ ( 8114 ست ) مقر رثألا يف امك ( يمدقملا ) ىلإ ( يسدقملا ) نم هبسن

 . )081/١89( « يربطلا ريسفت لاجر » : رظناو

 (1075377) ةشبك يبأ نب نيسح - 8

 ( ةجام نباو ء يذمرتلا )

 (شا١/ر4 :بط)

 (شا /را١ : هت )و . ( ش١ /را" : سق)

 ناحطلا :« يدمحيلا « يدزألا « ةشبك يبأ نب ليعامسإ نب ةملس نب نيسحلا

 . قودص « ةعساتلا نم « نيتئامو نيسمخ ةنس بيرق يفوت ١ يرصبلا

 واع (7ا/4ه5و ؟١اله#و ١/598 ست) يدقعلا ورمع نب كلملا دبع . رماع يبأ : نع كور

 . (0741/1158/11/) « ريبكلا مجعملا » حون نب ملاسو « (5"1 هت )

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 ةقث: هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت: حيرجتلاو ليدعتلا

 . ًاقودص

 . (7074605 ست) مقر رثألا يف ( نسحلا) ىلإ همسا فحصت دقو
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 ةلمهملا ءاحلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 «لامكلا بيذهت» و (1991 /160/6) « تاقثلا ه و « (؟4م/04/6) « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو
 بيرقت هو 2« (50/144/1) « بيذهتلا بيذهت هو « )٠١89/580/١( « فشاكلا هو 2« 1111/5800

 . )595/١51( « يربطلا ريسفت لاجر هو )1171/153/1١( ؛ بيذهتلا

 ةهموموععع م

 (08:55) يطامنألا نيسح 4

 | ( شا" /ر :”" ست) : بط )

 « ةرشع ةيداحلا نم : يدادغبلا « يطامنألا , مساقلا نب نمحرلا دبع نب نيسحلا

 11 « خيش ٠ : متاح وبأ لاق

 ينادمهلا صفح نب يلعو 2« ( 78045 ست)  بوسنم ريغ هللا ديبع : نع ىور

 . مساقلا نب مشاه رضنلا يبأو . يدسألا مساقلا نب دمحمو ( 18007 ست)

 | . يزارلا سيردإ نب دمحم متاح وبأ : هنع ىور

 هخويش مجعم نم . - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « ليدعتلاو حرجلا » يف هتمجرت نم وهف « هذيمالتو

 : لاقو (754/ 05/7) , ليدعتلاو حرجلا ٠ يف متاح يبأ نبا هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 . 2 خيش لاقف هنع يبأ تلأس »

 . « يربطلا ريسفت ٠ امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأو
 . ًاضيأ ( 1179/08/4) « دادغب خيرات » يف : « ليدعتلاو حرجلا » ف يتلا هتمجرت سفن هلو

 (؟098) يئادصلا نيسح - ٠

 ( ةليللاو مويلا يف يئاسنلاو . يذمرتلا )

 (شا١1/ره4 : بط )

 ( شا١/را١قت) ء (شا١١/ر١٠ هت) . (شا١/رد خت) . (ش5١ /ر18 ست)

 نيل



 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا ءاحلا باب

 قس يوت. يدادتلا : يناثلا  ةياتطلا مزج نب هزم نب يلع نب نيسحلا
 . قودص « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبرأو - نامث وأ - تس

 « (1؟504 هت) خورف نب ميهاربإو . (”:55 ست) يدامرلا راشب نب ميهاربإ : نع يور

 « ( !"الم95و 58984 ست) راوس نب ةبابشو ١48( هت) , ("9145و 501 ست) ةماسأ نب دامحو

 يلع نب نيسحلاو (١/45و 41/١9 45/١9 "هاو ١ خت)و ع (19015 ست) لاهنملا نب جاجحو

 و ١٠؛ هت) (71؟50و 5١675 ست) يسلايطلا دواد نب ناميلس دواد يبأو ء 141١7( سنت) يفعجلا

 يريشقلا مارك نب يلعو . ( "4515و 047٠ ست) مصاع نب يلعو 0 هت) قاحسإ نب ديبعو ٠١(

 وااها/او 185890 18:1الو 11451و 5١98 045١ ست) يئادصلا ديزي نب يلع هيبأو « هب هت

 ست) رافغلا دبع نب ورمعو .( 447 قت)و . (17ا/4و 55١١و 447 هت)و ( "01و ؟اللؤو

 نب دمحمو . (1414 هت) يدسألا مساقلا نب دمحمو 0/00١ ست) عروملا نب رضاحمو 07

 ست) ينادمهلا ديلولا نب مساقلا نب ديلولاو , (600/ هت) ميهاربإ نب ملسمو ٠ (14+ هت) بعصم
 ء(يس 2 ت)و ا (7744و ؟1/484و ؟اا/و 7557و ؟485و 101 هت )و ( ؟/855و ؟الهاخو 16

 ىلعيو ٠ (مت)و 9754(  ست) يمرضحلا قاحسإ نب بوقعيو ٠ (5598+ ست) نكسلا نب ىيحيو

 . 0115١ ست)  بوسنم الو « ىمسم ريغ  رضنلا يبأو ء (١٠"و 1١ هت) يسفانطلا ديبع نبا

 نب ليعامسإو « (5188/ه10/9) «كردتسلا» يبرحلا قاحسإ نب ميماربإ : هتع ىور

 (ةهل سوس #) «كردتسملا : ينابقلا دمحم نب نيسحلاو 2 )1١50/11١4/1١( « جرختسملا ه جارسلا قاحسإ

 . (554/05/7) « ليدعتلاو حرجلا ٠ يزارلا متاح وبأو ء(سو0٠5/سا//و) « رازبلا دنسم » رازبلا ركب وبأو

 « ًاخيش : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . لادبألا نم ةقث « ًالدع

 . ( 75158 "ا/3937و "9877 ست) راثآلا يف (اربكم) نسحلا ىلإ همسا فحصت دقو

 مل هنأ ثيح ( "ما 54 ) مقر رثألا يف هنع يوري يذلا (بوقعي) مسا ُيَلَع لكم دقو

 و « ( يرهزلا ميهاربإ نب بوقعي ) نع يوري « ؛ لامكلا بيذهت ٠ نم هتمجرت يفو ؛ هبسني
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 ةلمهملا ءاحلا باب. ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . ثراحلا نع « ( نيبوقعيلا ) يأ ةياور ركذ نم دجأ ملو « ( يمرضحلا قاحسإ نب بوقعي)

 ٠ يف ظفاحلا ميدقتل كلذو( يمرضحلا قاحسإ نب بوقعي ) ىلإ روكذلا رثألا ةبسن ىلإ تررطضاف

 (نيبوقعيلا) الكف !! ىرخألا تناك نإو ؛ ًارخآو ًالوأ دمحلا هللف « ُتَقْفُو نإف ؛ هل « بيذهتلا

 . ملعأ هللاو . امِهِلَبِق نم رثألا َُلَمُي الو ٠ قودص يناثلاو « ةقث لوألا « ريخ ىلع

 « دادغب خيرات ١و ء2 (44 )١88/8/ « تاقثلا ١ و « )١84/07/9( « ليدعتلاو حرجلا »:رظناو

 بيذهت ١و 2« )4/١*1١99/8( « فشاكلا »و « )١175/454/5( « لامكلا بيذهت ١ و )4١150/10/0(

 . )015/1١41( «يربطلا ريسفت لاجرد و ع« (1//1117/*"1) « بيذهتلا بيرقت» و ء (9:04/1//510) « بيذهتلا

 هاه هاه ©

 )١578( يزقنعلا نيسح -

 (ش ا "/رك* : بط )

 (ش ١/ر١ : هت)و « ( ش١ /ر : خت)و ء(ش “ /ر4١ : ست)

 . فيعض « ةرشع ةيداحلا نم ١ يفوكلا « يزقنعلا « دمحم نب ورمع نب نيسحلا

 و 1١68 ست) يزقنعلا دمحم نب ورمع هيبأو . 6١84( ست) لضفملا نب دمحأ: نع ىور

 و 1801و 1امالالو 1الللو زها 1 هدم 1" كلو ةلككو 516مو 5114و 7ههكو 7هكالو زخم

 دمحأ يبأو (سالال/١و ١/194و 143/١ شترو . 0901 بهت)و ع (1184 ١و 1504و 0504و 4

 نب ايركزو ٠ يعيبسلا قاحسإ يبأ نب قاحسإ نب فسوي نب ميهاربإو ٠ 1528 ست) يريبزلا

 2 (4/90١017/ه) ؛ لماكلا ١» بيبش نب رمعو « يلع نب ماثعو « (451/9) « ناهبصأ تاقبط ١» يدع

 ريكب نب سنويو « ةفينح نب ىسيعو

 دمحم متاح وبأو 2( (179400/11ا//ى) « تاقثلا د يناجرجلا دمحأ نب ىلع : ةهنع ىور

 . (114/59/5) ٠ رازبلا دنسم د رازبلا ركب وبأو « يزارلا سيردإ نبا

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « ليدعتلاو حرجلا ٠ يف هتمجرت نم
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 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا ءاحلا باب

 ًانّيل : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 نأ لبق ميهاربإ تامو قاحسإ نب فسوي نب ميهاربإ نع ثدحو َقَدصَيال ناكو ٠ هيف نوملكتي

 !دلوي

 . « هنع ثدحأ الو هنع تبتك» : دواد وبأ لاقو

 مقر رثألا يف هدج مسا لدب هيبأ مسا بلقناو . (نسح) ىلإ همسا فحصتي دقو: تلق

 حيحصلاو « أطخ وهو « «يزقنعلا ورمع نب دمحم نب نيسحلا ينثدح »: راصف 16١88( ست)
 . ( يزقنعلا دمحم نب ورمع نب نيسحلا) «راثآلا رئاسك

 يرجآلا تالاؤس هو )١11100/1810/8( « تاقثلا ه و « (؟07/8/51/7) « ليدعتلاو حرجلا ٠ :رظناو

 / 07/؟) ٠ نازيملا ناسل دو « (401/517/1) :يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا» و « (47/117/1) «دواد يبأل

 . 5١1/١47( ) « يربطلا ريسفت لاجر هو « 05

 هم 6 هم

 (8445) عراذلا يلع وبأ 1

 ( يئاسنلاو ١ يذمرتلا )

 (شا١/را١: بط)

 (شا/را قت)و ء(ش'7/ر' :هت)و .٠ (ش 4 /ره : ست)

 ةنس يفوت « يرصبلا ؛ عراذلا « يدعسلا « بويأ نب دمحم نب نيسحلا ؛« يلع وبأ

 . قودص « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو عبس

 ست) دوسألا نب ديمحو , (س) , 441١:”( ست) ريمن نب نيصح نصحم يبأ : نع ىور

 ست) ديلولا نب عاجشو « (؟؟4 ستت) ينيلكلا ءاجر يبأ بيسملا نب حورو ء 0007 قت)و ("445

 ( ا ست) يسيباركلا بحاص رمتعملا نب نارمعو (159 هت) يدهم نب نمحرلا دبعو , (1

 دمحمو « (يس . قت) و ء (41؟* ست) يريمنلا ناميلس نب ليضفو : (007 قت) ءالعلا نب لضفلاو

 مالو ست) عيرز نب ديزيو ١ (77414 ست) ناميلس نب رمتعملاو . 0١14 هت) يسيقلا نارمح نبا

 . (س)و . ( ”الةوالكو

 خلل



 ةلمهملا ءاحلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . مم « نابح نبا حيحص ١ ىسوم نب دمحأ نب هللا دبع : هنع يور

 , ّةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 4 يربطلا ريسفتل 7 امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو

 مسا كلذكو ؛« ( عرازلا) ىلإ ( عراذلا ) نم (؟459 هت) مقر رثألا يف هبسن فحصتو

 عاام 00 7 5 .

 ملعا هللاو . هتبثا ام ميحصلاو . ناميلس نب لضف ىلإ ناميلس نب ليضف نم (4187 ست) يف هخيش

 لامكلا بيذهت »و ء (178415/140/8) « تاقثلا هو « (191/54/7) : ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 بيرقت )و 2« (357/810/5) « بيذهتلا بيذهت ١و ء (88/١1١1ه/١) « فشاكلا ١ و « :١87/1 ١( 5ة/5)

 بيذهتلا « )١/١58/١18114(

  3٠كراعم نب يلع وبأ )7:085(

 (ش" /را" : بطر

 (شا/ر" :خت) . ( شا /ر١ : سقر

 يلمآلا كراعم نب رصن نب نيسحلا , يلع وبأ : وه  بوسنم ريغ رصن نب نيسحلا

 ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيتسو ىدحإ ةئس « نابعش يف « رصمب يفوت ؛ يرصلا « يربطلا
 .قدصلا هلحمو « ًاتبث « ةقث ناكو

 ىسوم نب هللا ديبعو « (5"70 ست) [ليبنلا دلخم نب كاحضلا] مصاع يبأ : نع ىور

 يزارلا ناميلس نب قاحسإو « )9076/١( « راثآلا يناعم حرش ٠» سنوي نب دمحأو 0141/19 511/١ خت)

 دبعو 2 11١/810/5/15( ) « ءالبنلا مالعأ ريس ٠ [راوس نبا] ةبابشو )٠0/57/8( ٠ « ليدعتلاو حرجلا »

 ١؟) « ءالبنلا مالعأ ريس 1 سنوي نب رمعو « (4788/147/8) « دادغب خيرات ٠ يصاصرلا دايز نب نمحرلا

 يبايرقلا فسوي نب دمحمو « (110/89/5/17) « ءالبنلا مالعأ ريس ١ ناميلس نب كيدفو ةداففلا

 دامح نب ميعنو (:00/55/9) « ليدعتلاو جرجلا د مادقملا نب بعصمو « )77/١( « راثآلا يناعم حرش »

 نب ىيحيو (00/57/8) «٠ ليدعتلاو حرجلا » مساقلا نب مشاهو 2 )4778/١4/8( « دادغب خيرات د
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 نب فسويو ١ ممل «راثآلا يناعم حرش » نوراه نب ديزيو 2 وسو هدير 2 يقهببلا نئس 0 ناسح

 . (700/55/6) « ليدعتلاو حرجلا » ميعن يبأو ؛« (737/4) «راثآلا يناعم حرش ه يدع

 نب دمحمو « (00/17/6) ؛ ليدعتلاو حرجلا » متاح يبأ نب نمحرلا دبع : هنع ىور

 « دادغب خيرات ١ ثعشألا نب دمحم نب دمحمو ء 0400/14/٠ يتقهيبلا ننس ه» ةميزخ نب قاحسإ

 رفعج وبأو « (؟8/6) « ءافعضلا يف لماكلا » يربطلا رصن نب ميهاربإ نب فسويو (4158/14/8)

 . (4540/175/ه) « ةناوع يبأ دنسم ٠ ةناوع وبأو (48١/4504/م) « دادغب خيرات ٠ يواحطلا

 تبث « ةقث : هنوك يف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . قدصلا هلحم

 . ©« يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ دقو

 مالعأ ريس » و (0074/1) « مهتايفوو ءاملعلا دلوم » و (*00/57/) ؛ ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 . )4598/١4/8( « دادغب خيرات د و 2 )1١//15١/50( « ءالبنلا

 « خيراتلا » يف مهنم ةثالث نع يربطلا ىور « ةدع ةقبطلا سفن نمو رصن نب نيسحلاو

 - : امهو « مهنم نينثا بسنو

 ىسوم نب هللا ديبع نع ( ؟41/7و « 077/١ : خت ) يلمآلا رصن نب نيسحلا : لوألا

 : يلي ال كلذو ةمجرتلا بحاص وه نوكي نأ ٌمُجَرَأو .

 رصن نب نيسحلا » : لاقف ( هالا/١ : خت ) « خيراتلا » يف يربطلا هبسن - أ

 « رضن نب نيسحلا » :لاقف ء( :خت ) يلاتلا رثألا يف . هبسني ملو « « ىلمآلا

 « خيراتلا ٠ يتياور يف دارملا هنأ ىلع لدي امم قباسلا دانسإلا سفن « دانسإلا نكلو - ب

 رصن نب ميهاربإ نب فسوي انث : لاقف (؟8/4) ٠ لماكلا ٠» يف يدع نبا ُهَبَّسّنو - ج

 . يبايرفلا انث « يربطلا رصن نب نيسحلا انث « يربطلا

 ةبصق يهو ناتسربط لمآ نم هنأل . ( يلمآلا ) ةبسن نيع يه ( يربطلا ) ةَبْسِنَو - د

 يف اهاَئْيَبَو ء مهنع ىور نمم ريثك ةبسن كلذكو « اهيلإ هتبسنو ( ريرج نبا ) ائمامإ دالب

 نب ورمعو « يربطلا يلمآلا روصنم نب دمحمو « يربطلا يلمآلا ميهاربإ نب ىنثملا لثم اهعضاوم
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 ةلمهملا ءاحلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . يربطلا يلمآلا ديمحلا دبع
 ١/ خت) « خيراتلا » يتياور يف يذلا « (يلمآلا رصن نب نيسحلا) نأ انل نيبت اذإف  ه

 (؟8/4 ) « لماكلا ١ ةياور يف يذلا « ( يربطلا رصن نب نيسحلا) نيع وه 2« ( 541/5 2 هالا

 هتياور تددعتو يذلاو « ( يبايرفلا ) نع يوري يذلا (رصن نب نيسحلا ) نأو - و
 - 13١/47 و ء 144/8 (5/١5)و ع ااا «راثآلا يناعم حرش + يف يواحطلا دنع ةصاخو هنع

 . كراعم نبا وه

 وه « )٠0/13/9"( « ليدعتلاو حرجلا » يف يذلا ٠ (كراعم نبا) نوكي كلذبف - ز

 نبا «  لماك ٠ يف يذلا (يربطلا) هنيع وهو ؛ )07/5/1١( «يربطلا خيرات» يف يذلا ٠ (يلمآلا)

 . ملعأ هللاو . (18/4)- يدع

 لب هب درفني مل يذلا « ربخلا اذه ةلع نوكي ال ء اذه ( رصن نب نيسحلا ) نإ مث

 . يرودلا دمحم نب سابع (؟705) « ريسفتلا » يف يربطلا دنع هتياور يف هكراش

 َمْدَق هنأ الإ يربطلا دنع وه ام لثمب « (8؟/8) « هريسفت » يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو

 .( يرودلا دمحم نب سابعلا) ىلع (رصن نب نيسحلا)

 : هنع هجرخأ « ليبثلا دلخم نب كاحضلا مصاع يبأ ىلع هرادم ثيدح وهو

 يذلا نأ هيفو .ًانتمو ًادئس هب مصاع يبأ نع (1794856/؟/4) « دنسملا» يف دمحأ ١

 ال . هديب (ىلعي) سفن يذلاو ال٠ : لاق ثيح ( ةيمأ نب ىلعي ) وه « اهلخدي الأ مسقأ

 « لجو زع هللا ىقلأ ىتح ةرطق اهنم ينبيصي الو . لجو زع هللا ىلع ضرعأ ىتح ادبأ اهلخدأ

 ًانتمو ًادنس « هب ةبالق يبأ قيرط نم « ( 8777/598/4) ؛ كردتسملا ٠ يف مكاحلاو -9

 . مثهج هنأك بعص رحبلا نأ هانعمو ؛ دانسإلا ميحص ثيدح اذه :لاقو « ًأضيأ

 ًانتمو ًادنس 2 هب نايفس نب بوقعي قيرط نم (8449/974/4) « ىربكلا » يف يقهيبلاو _

 هلوقب اهيلع قلعو ٠ دمحأ ةياور ( )78/1١ « دئاوزلا عمجم » يف يمثيهلا ركذو -4

 . « تاقث هلاجرو دمحأ هاور»

 . (ممع/ مسا/١) «ءافخلا فشكد و « (؟10//# ) ؛ ةباحصلا مجعم ٠ : رظناو
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 محازم نب رصن « هيبأ نع (11/ خت) راطعلا محازم نب رصن نب نيسحلا : يناثلا

 ( ؟48 /# : خت )  بوسنم ريغ رصن نب نيسحلا : وهو هبسني ملف : ثلاثلا امأو

 .اضيأ رصن نب نيسحلا همسا نممو . ةناوع يبأ نع 2 ةعيبر يبأ نع

 . يدادغبلا رصن نب نيسحلا زييمت - 4

 . نوراه نب ديزي : نع فور

 . يقوكلا نايفس نب دمحأ نب دمحأ : هنع ىور

 . (145/6//43990 ) « دادغب خيرات ٠ : رظناو

 . يسرخلاب فّرْعُي ٠ بدؤللا يسرافلا رصن نب نيسحلا زييمت 8

 .*هريغو ينئادملا ناميلس نب مالس : نع كور

 يمدالا ليعامسإ نب دمحم نب دمحأو « يئاسنلا يلع نب سابعلا : هنع ىور

 نازيملا ناسل » و (194/87/8) « لادتعالا نازيم ه و « )4719/١49/8( « دادغب خيرات ٠» : رظناو

 . (؟567/1810//١١) « لامكلا بيذهت ١و « ( 19١/7 « ةيلحلا »و « 0185/91/5

 يلصوللا « سيمح نب دمحم نب رصن نب نيسحلا « هللا دبع وبأ زييمت - 5

 . ةئامعبرألا دعب ىلإ رخأتم وهو

 . يسلدنألا يديمحلا هللا دبع يبأ : نع يوري

 ' , هريغو ٠١١/١( ) « دييقتلا » : رظناو

 (153717) ناحطلا يلع وبأ

 ( يذمرتلاو ١ دواد وبأو  حيحصلا جراخ  ملسم)

 (شو /را5: بط)

 نح



 (شا/را:هت)وء(شا/را :خت)وء(ش+4/را4 : ست)

 ناحطلا « يراصنألا « ىيحي نب ديزيلا نب نيسحلا - هللا دبع وبأ : ليقو يلع وبأ

 همسا يف َفِلَّتَخا دقو « ثيدحلا ْنِّيل « ةرشاعلا نم . نيتئامو نيعبرأو عبرأ ةنس يفوت « يفوكلا

 . ةمجرتلا هذه بقع اهتنيب ًاريثك يربطلا بتك يف

 نبا ليعامسإو ع( "س550هو 9154و 11/ ستر يلولسلا روصنم نب قاحسإ : نع يور

 (4458 ست) يلالهلا ميثح نب ديعسو « (١١هالال4 ست) [ ثايغ نب ] صفحو . (؟488ه ست) ةيلع

 خت)و (19هدؤو و441 ؟11019و 5844 ست) سيردإ نب هللا دبعو , (؟5"6 هت) بيبح نب ذئاعو

 برح نب مالسلا دبعو ء (ت)و . (9857 ست) ينامحلا نمحرلا دبع نب ديمحلا دبعو ء« ١

 . ( 781١97 ست) ريرضلا مزاخ نب دمحم ةيواعم يبأو 2 (ت) 2 (01955و15545 ست)

 . ( )9//3١15/517” « ليدعتلاو حرجلا ٠ جاجحلا نب ملسم : هنع ىور

 .اَنْيَل : هنوك ىلع ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تقفتا :.حيرجتلاو ليدعتلا

 نوكي نأ ىشخأو ؛ يربطلا خيش » : لاقو (1841/17/") يف ركاش خيشلا هركذو

 . همالك خلا « .. نيخسانلا نم أطخ وأ « ًاوهس ((يعيبسلا)) هتبسن

 (1ة5و ١8494 ست) نيرثألا يف © نيترم ريسفتلا يف (يعيبسلا) هتبسن ترركتو : تلق

 :يه « تافيحصت وأ « تافيرحت وأ « تافالتخا تس « همسا يف عقو دقو

 أطخ وهو ١ (1610/ ست) رثألا وه امك (ناحطلا ) لدب (كاحضلا) ديزي نب نيسحلا-١

 ( 95175١و ١844 ست) نيرثألا وه امك يعيبسلا ديزي نب نيسحلا-؟

 خاسنلا نم أطخ وهو « (0544؟ست) رثألا وه امك ( قاحسإ نب) ديزي نب نيسحلا - م

 نودبو دانسإلا سفنب رثألا سفن ( 154/١ : خت) « خيراتلا » يف يربطلا دروأ دقف

 أشنمو « قايسلا سفن يف هنأل ١ اضيأ ريسفتلا نم ( 54984 ست) مقر رثألا هدكؤيو « (قاحسإ)

 . مالسلا امهيلع بوقعي نب قاحسإ نع ثدحتي هنوك  ملعأ هللاو  أطخلا

 دانسإلا يف ةجرد لوزنو « هخيش ماهباب ؛ ناحطلا ديزي نب نيسحلا نع تثدح -:
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 ٠ نع ثيدحتلاب امهيف حرصو « رثألا اذه لبق ( 4194و 07 ست) امه نيرثأ يلولسلا نع )

 ملعأ هللاو . هنع « ( ديزي نب نيسحلا

 أطخ هنظأو « ةدابع نب حور نع 075/١( خت) يف امك (يمدألا) ديزي نب نيسحلا - ه
 . ثايغ نب صفح نع (199/79) مقر رثألا يف ديزي نب نسحلا -5

 نم ىلع مهيف فقأ ملو ( يمدألا ) مهتبسن امسا ( ه؟50 ) يلاوح تضرعتسا دقلو

 . ملعأ هللاو ( مسالا يقاب نع الضف ( نيسحلا ) همسا

 « فشاكلا ١ و « (149/001/5) « لامكلا بيذهت ١» و « (204/097/6) «ليدعتلاو مرجلا» : رظناو

 )و : )1/1١١9/١"1(  بيذهتلا بيرقت هو « (110/974/6) « بيذهتلا بيذهت هو ء (1//1111/8)
 . (505/144) «يربطلا ريسفت لاجر ه و « ( 17/4/194/17"5/ ) « نازيملا ناسل

 (88715) يمخللا نسحلا وبأ 6 .١

 (شك'/ر'" : بط)

 (شا١/ر١ : خت)و . (شا/ر١ : ستر

 يدادغبلا مث « يفوكلا « زازخلا « يمَخَألا . ديمح نب عيبرلا نب ديمح « نسحلا وبأ

 ةرشع عضبو ةئام شاعو « نيتئامو نيسمخو نامث ةنس يفوتو « ةئامو نيعبرأ ةنس دعب هدلوم

 . هيف ْفلَتْخُم « ةرشاعلا نم « ةنس

 (17١1/؟ خت) زازقلا ىسيع نب نعمو ١ ( 50077 ست) ىلجعلا نامي نب ىيحي :نسع ىور

 يسرافلا ةبده نب ميهاربإ ةبدُه وبأو ٠ (750/1) « لامكإلا ٠ يفوكلا ريصبلا نب ليعامسإ نب ميهاربإو
 للعلا ١ سيردإ نب قاحسإو « ( ه/007/1) « هل ءافعضلا ٠ و « )5/58/1١( « يناهبصألا ميعن يبأ جرختسم ه

 , لبنح نب دمحأو ء(1414/145/4) « رازبلا دنسم » ىسوم نب دسأو « (1557/987/1) « ةيهانتملا

 « ديهمتلا ٠ [يفعجلا] يلع نب نيسحو يثيللا ضايع نب سنأو « (771/1) : يليعامسإلا خويش مجعم

 )01/1١( « داقتعإلا ١ دلخم نب دلاخو « ةماسأ نب دامحو , ىعخنلا ثايغ نب صفحو ء(534/1
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 ةلمهملا ءاحلا باب | ةعوبطملا ةدئنسملا هبتك يف

 / /84/:؟) « ةيهانتملا للعلا »م حارجلا نب داورو )291/1١47/14( « ريبكلا مجعملا ٠ ىندملا ءاطع نب دوادو

 يلامأ ٠ بابحلا نب ديزو ء (9090/140/:) « ةميزخ نبا حيحص ه٠ ءيرقملا ديزي نب ميورو ء 17

 ديعسو « (7717/199/17) « ىلعي يبأ دنسم ٠ يرصلا ميرم يبأ نب ديعسو (448/417/1) ؛ يلماحملا

 سيردإ نب هللا دبعو ١ ةنييع نب نايفسو ء (/717/13/1) : ناميإلا بعش ه قارولا دمحم نبا

 يدبعلا دابع نب باهشو (01/169/4) « بيذهتلا بيذهت » يدزألا نايح نب ناميلسو « يدوألا

 (؟/54/1) « ينطقرادلا ننس » ريمن نب هللا دبعو (1417/15/8) « ىلعي يبأ دنسم ٠ ءاطع نب هللا دبعو

 /190/5) « رازبلا دئسم » مصاع نب يلعو + )0117/404/٠١( « دادغب خيرات » يبضلا ناميلس نب ةدبعو

 ١؟) « دادغب خيرات » عمجم نب ورمعو «٠ (11781/ه18/8) « تاقثلا » يرصبلا نامثع نبا رامعو ١57(

 [ نيكد نب لضفلا ] ميعن يبأو © (1848/10/5) « رازبلا دنسم ٠ يرعشألا سودرفو ع (00/14/

 ننس » [ يئاوسلا ةبقع نبا ] ةصيبقو « ينزملا كلام نب مساقلاو ء (091407/815/5) « كردتسملا :

 « نيحورجملا ٠ دقاو نب مهجلا نب بوبحمو . يدهنلا ليعامسإ نب كلامو « (4/1/9) ٠ ينطقرادلا

 نب دمحمو « 0000 « ليدعتلاو حرجلا ١ كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحمو )٠١95/51/7(

 )5497/1١١1/97( « ريبكلا مجعملا » ينابيشلا نسحلا نب دمحمو ء (171/570/5) ؛ ينطقرادلا ننس ٠ رشب

 مادقملا نب بعصمو « يبضلا ليضف نب دمحمو « )011/4614/1١( ه دادغب خيرات ٠ ديبع نب دمحمو

 عماجلا ٠ يفقثلا دايز نب بلطملاو « )154/١( «ماهوألا حضوم » ديزي نب دصحمو . [ يمعثخلا]

 ليعامسإ نب رضنلاو ء(١١1/1) ٠ خويشلا مجعم » ماشه نب ةيواعمو ء )574/171/1١( « يوارلا قالخأل

 « )1/04/١( « ينطقرادلا نئس » حارجلا نب عيكوو ١ ريشب نب ميشهو ء(444/181/6) « لماكلا »

 نوراه نب ديزيو « (014/117/4) « ينطقرادلا للع ٠ [ناطقلا] ديعس نب ىيحيو « مدآ نب ىيحيو

 قرغلا نب فسويو « )0117/4014/٠١( « دادغب خيرات ٠ ديبع نب ىلعيو (10/ه/4) «ينطقرادلا نئس »

 حيحص ٠ يرفحلا دواد يبأو « )519/1١١5/1١( « ثيدحلا لاثمأ ١ ةرمخ يبأو 2 (9//775/410) « لماكلا

 ريرضلا ةيواعم يبأو ءه(كل/لز# خويشلا مجعم » [ىنهجلا] حلاص ىبأو (1514/9ا/19//١١) « نابح نبا

 . (؟/١/04) « ينطقرادلا ننس »

 ضخ



 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا ءاحلا باب

 تاس يئاجرجلا زويا درعقح نب دحأو « يقاقلا نامح نب مهقاربإ : ةقع كور
 صفح نب دمحأو (/م/*ه١/١) داشرإلا» دينج نب نيسحلا نب دمحأو 2 )1145/1١55/1١( ةةزمح

 « (04/580/4) « ينطقرادلا ننس» ليكولا هللا دبع نب دمحأو « (444/581/؟) ؛ لماكلا ٠ يدعسلا

 نب دمحأ نب نسحلاو ٠ (4018/ ا )١/ « نابح نبا ميحص ٠ يرتستلا ريهز نب ىيحي نب دمحأو
 /41 5/907 « دادغب خيرات 0 يليقعلا دمحم نب نسحلاو . (9/045/5) « ينطقرادلا نئس » يطامنألا عيبرلا

 « (445/4) ٠ لامكإلا ٠ يلصوملا نائس نب نيسحلاو ؛ يلماحملا ليعامسإ نب نيسحلاو ع(

 « لماكلا ٠» لتاقم يبأ نب حلاصو (70/7/16) « ريسلا ٠» يروباسينلا ليعامسإ نب ديعس نامثع وبأو

 (1919/18 /؟) « بابلألا ةهزن دو « (211/155/15) «ريبكلا مجعملا ٠ دمحأ نب نادبعو ء(444 /181/0

 نب دمحم نب هللا دبعو . (47/4/151/5) « ليدعتلاو حرجلا » يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا دبعو

 رفعج نب زيزعلا دبعو ٠ (0784/06/11) ؛ دادغب خيرات » لهس نب سيردإ نب مالسلا دبعو ؛ ةيجان

 2 )٠١8/١//51( « ثيدحلا لاثمأ ١ ةحاور نب ٌباهولا ديعو )0515/4504/٠١( « دادغب خيرات » يمزراوخلا

 « )548/1١( «ريسلا » حارجلا نب يلع ريزولاو « (؟1/181/1) ٠ لماكلا » ناورم نب دمحأ نب يلعو

 للعلا » هللا دبع نب ديعس نب يلعو . )104/4950/1١( « دادغب خيرات ٠ يخلبلا تسد نب يلعو

 رافصلا ليعامسإ نب رمعو « (١؟9/ه) « لامكإلا » يجيرشلا رمع نب يلعو (1655/98/؟) : ةيهانتملا

 « ءاربلا نب دمحأ نب دمحمو « مرثألا نب دمحأ نب دمحمو « (11//04554/870) « دادغب خيرات »

 ٠ ناميإلا بعش ٠ مشاه نب دمحأ نب دمحمو ؛ )11/١( « خويشلا مجعم ٠ دامح نب دمحأ نب دمحمو

 دمحمو « (074/151/) « ليدعتلاو حرجلا ٠» يزارلا سيردإ نبا دمحم متاح وبأو ع 0 1/17/5)

 /810/) « لماكلا ١ ساحنلا نسحلا نب دمحمو 2 (119610/1910/8) «تاقثلا» ةميزخ نب قاحسإ نبا

 خيرات رايهم نب نارمع نب دمحمو )1١١/1( ٠ « خويشلا مجعم» يدادغبلا لهس نب دمحمو (48

 نب دمحمو ء )١180/56٠0/4( « ةنسلا لهأ داقتعا » رازبلا مساقلا نب دمحمو ع )15/9//١١51( « دادغب

 /) « ليدعتلاو حرجلا » يزارلا ةراو نب ملسم نب دمحمو ؛ دلخم نب دمحمو ؛ يدنغابلا دمحم

 عماجلا د يناولجلا ىسوم نب دمحمو « (444/581/؟) « لماكلا » يريطملا رينم نب دمحمو 7

 صرحا



 ةلمهملا ءاحلا ءاحلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 2 ةماسو/ ا ينطقرادلا نئس و ىلع نب ىسوم نب دمحمو ؛ مك تواز و 0 يوارلا قالخأل

 ننس» زازبلا ميهاربإ نب بوقعيو )444/181١/1( « لماكلا » يرماسلا باشخلا نادمح نبدومحمو

 فسويو 207/007 6 ينطقرادلا نئس » ركذملا نمحرلا دبع نب بوقعيو ينطقرادلا

 دنسملا » رازبلا ركب وبأو )01/١( «٠ « داقتعإلا , ايئدلا يبأ نباو « لولهبلا نب قاحسإ نب بوقعي نب

 . (155/1) « مجعملا » ىلعي وبأو (94074/551/) « ليدعتلاو حرجلا» يزارلا ةعرز وبأو ء(ه/4) ٠

 هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -: باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 (« دادغب خيرات » يف هتمجرت نم وهف « هذيمالتو

 ىيحي ةةَبُدك -: دقف هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تبرطضا : دلاو ليدعتلا

 يمرضحلا هللا دبع نب دمحم ( نيطم) و « نيعم نبا

 . دمحأ نع هيف ةياورلا تفِلُجخاو

 . ١ ءيشب سيل » : يئاسنلا لاقو

 . متاح يبأ نبا هكرتو

 . ينطقرادلا هنسحتساو

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو

 « تاقثلا ١ و « (474/1157/8) « ليدعتلاو حرجلا » و )/١47( « نيكورتملاو ءافعضلا ١ : رظناو

 »و « ١45/١( ) « ثيدحلا مولع ةفرعم هو « )١/ 444/58٠١( : ءاقعضلا يف لماكلا ١ و « (11501/1519/4)

 78/١/ ) « يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا »و « (؟39/157/8) ٠ دادغب خيرات هو « (551/ ؟) ؛ داشرإلا

 /" ) « لادتعالا نازيم »و ء (19؟1 /187/ )1١ « ىنتقملا »و 2« (111/0/89/16 ) «ةيهانتملا للعلا »و ء 0٠١6

 «و 2 (؟1/08) « نيسلدملا ءامسأل نييبتلا »و « (1991 )194/١/ « ءافعضلا يف ينغملا هو ء (م ١مم

 دصقللا ١ و )١1588/71/9( « نازيملا ناسل » و )١19/49( « نيسلدملا تاقبط ه وء )"/١١( « دئاوزلا عمجم

 (491/4و © )458/١ « ريدقلا ضيف ١ و « (208/119/ )١ « ريغصلا عماجلا » و « ("١4/سه١/9 ) « دشرألا

 جاه عه © ه

 . لوهجم « يدنقرمسلا عيبرلا نب ديمح زييمت  ؟/

 ؟؟/



 0 01 رس 1 نازيمل ناسل هو موا لوخمإمو ١ دادغب خيرات ١ : رظناو

 (1945) يماسلا يلع وبأ 0

 ( ةعبرألاو « ملسم)

 (ش ١٠/راالا : بط )

 (شه/راه قت)و ء.(ش"/ر45 :هت)و.(شحهرلرا١٠٠ : سقر

 : ليقو  يماسلا « كرابملا نب ةدعسم نب ديمح  سابعلا وبأ : ليقو يلع وبأ

 نيعبرأو عبرأ ةنس يفوت ١ يرصبلا ؛ يلهابلا  نافحصم ناريخألاو ؛ يماشلا ليقو « يرماشلا

 قودص « ةرشاعلا نم « نيتئامو

 هموحو هالو 44هو 4"خكو "9416و ا١ال41و ١٠١7و 1١95 ست) لضفملا نب رشب : نع ىور

 و مةحالو مالمكو 4514و خكلاو الدكلو ال١8 4و الال43و الكحكو ةؤادو ""١كو هذادو الفاو هكحالو

 و ١1ه8ة1و 1"ملو 4١11ا4و ا51١١و ١١١ا/١و 5١1١1و ١٠1هترذو ١1هةكو ةككالو 979الو ةلكعو 401

 و "1١الاالو "1449و ؟اءتخو ١7ةكمو 8١ةكو 89١**هو ١الا1١و )١545و 1١)68و 6696١1و 4

 وا11١1/و 5715و "18 هت) و (317/4537و "17/441 31/41 "1/41 ”51/و "هال جو حالو

 وا( ”١ملو "١ىكو ؟/49و 7511و ؟هدزو 7"الءو ؟؟ا/1و 8١7كو ١ذالاو 1844و !١هكو ١١١الو 5

 571١١( ست) يعبضلا ناميلس نب رفعجو. (ق ء س ء ت ء م) و ء (91/1و ا/417و 5:ةوة١الو 7١7 قت)

 نب دايز] رشعم يبأو ؛ (4140 ست) ملعملا نيسحو . 18١( هت) رغصألا نوميم نب برحو ء (ق)
 و ةة45و ؟54ؤ١و 5045و 5085و ")الو 581١ ست) ىمرجلا بيبح نب نايفسو ء 5٠١( قت) [ بيلك

 و 5541و ؟همهو ١ال45و ١؟ا/5و ا/8 : بهت)و ,(١١1"91/و 884١1و ١١؟4الو 1١١"؟6و :"١ تو فك

 « ت)و , (441قت) رضخأ نب ميلسو (040و 145 قت)و « (4004و ”0ال1و "055١و ؟ال؟هو ؟!/19و 4

 عيرز نب ديزيو ١ 3740 هت) حضاو نب ىيحيو , (177هت) يريمنلا ناميلس نب ليضفو . (س

 و هالو ه551و 5199و 48و الا١و ؛591و4 3587و 453/4و ١455و 4544و 77" 4/و 7809و 1455 سق)

 وا١1"44و ١١"١1و 1١١"١الو ةممخ"و مق07"و 4444و 85ا/4و الالة1:و الالثكو الدحالو الكاكاو ”؟ة55و
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 ةلمهملا ءاحلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و 1م44و 1مقالو 1501و 1!مك1و لدكتور 11هءلو لاهددو اؤ4هدو 1149و وه١4

 و ه41"و اله هت) و . ("5هرخاو "؛ةاالو ”؟؟ا/ةو "1 41/و ؟مققمو ؟ةرزختو ؟هخفو ؟ةءوءو 05

 (181هو ؟هزكو ؟"04١و ؟ا8١/و ؟8١١و !١ةذدو !ةالفو ١١ 8؟و ١"١و 19١١و ١111و ١1ال5و 81و م“

 /؟44/4) « ريبكلا خيراتلا» ينزالا هللا ديبع نب ةقدصو . (4) (4او ؛١الوال417و 78و ؛4و١١؟ قت)و

 تاقبط » يواركبلا رحب وبأو © (540/500/1) « ريبكلا خيراتلا » يشرقلا مصاع نب دمحمو .: 65

 .(149/195١1/؟) « ناهبصأ

 هللا ديع نب رمعو عا( 1 1/ « نابح نبا ميحص » نايفس نب نسحلا : هنع ىور

 . (1911/447 /؟ ) « جرختسملا» ىيحي نب دمحمو « )١44/117/1( ؛ ناهبصأ تاقبط ١» نسحلا نبا

 «ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :_حيرجتلاو ليدعتلا

 . اقودص

 « ملسم لاجر هو 2 (754/71/1) « نيعباتلا ءامسأ ركذ 0و 2 )8١/٠"( « ريغصلا خيراتلا ١ : رظناو

 (17١١1/؟؟9/) : ليدغتلاو حرجلا هو ( "41/44/1) « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو ("10/171/1)

 /0) «لامكلا بيذهت» و غ )١44/1945/1( « ناهبصأب نيثدحملا تاقبط هو (119460 )١97/8/ « تاقثلا»و

 ةيادبلا 0و 2 ٠ )4795/417/1١( ىنكلا درس يف ىئتقملا» و « (1١؟50/9هه/١) « فشاكلا ١ و « (١هم/موه

 بيرقت» و « (87/41/9) «بيذهتلا بيذهت» و )114/84/1١( «١ « نيثدحملا تاقبط »و « )50/1١"( « ةياهنلاو

 . )5194/1١65( «يربطلا ريسغت لاجرم و « )1501/181/١( «بيذهتلا

 هم هه ه8 هج

 )١448( يرقنملا رهزألا وبأ-

 (! يحولا ءدب باتك يف دواد وبأ : ليقو ٠ ةجام نبا)

 (شا/ره : بط)

 (ش١ /ر١ :اهت)و . ( شا“ /ر؛ : ست)

 تس ةنس فونت ؛ يرصبلا ٠ قارولا « يرقنملا ء« دمحم نب ةَّرئوَح ؛ رهزألا وبأ

 .قودص « ةرشاعلا راغص نم « نيتئامو نيسمخو

 ست) ةدعسم نب دامحو . (ق) . ( "544 ستإ) ةماسأ نب دامح ةماسأ يبأ : نع كور

 را



 .(110 هت)و 2 (9١5:4و ١؛"98 ست) ةنييع نب نايفسو 11

 . (1//13/141) « رازبلا دنسم ه رازبلا ركب وبأ : هنع ىور

 (1؟57/98/) «ليدعتلاو حرجلا» يف متاح يبأ نبا هنع تكس : حيرجتلاو ليدعتلا

 .(170070/915/8 ) « تاقثلا » يف نابح نبا هركذو

 . 0 يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو :تلق

 يرقنملا دمحم نب ةريوح نب دمحم ينثدح : (59410 ست) مقر رثألا يف يربطلا لاقو

 مسا خاسنلا ضعب دازو (ةرثوح) نم فحصت دق اذه (ةريوح) لعلو ؛ هدانسإب ارثأ قاس مث

 . ( يرقنلا دمحم نب ةريوح نبا دمحم ) راصف هلبق (دمحم)

 « راثآلاو « مجارتلاو ٠ ثيدحلا بتك يف هيلع فقأ مل ء اذه ( ةريوح ) مسا نأ ذإ

 . ملعأ ىلاعت هّللاو . عضوملا اذه يف الإ يدي نيب يتلا

 ) «لامكلا بيذهت» و )1١70/815/8( :تاقثلا» و « (1؟8//79/) «ليدعتلاو حرجلا» : رظناو

 هو 2 (١1؟/هال/ل) «بيذهتلا» و « )87/85/1١"( «ىنتقملا» و « (189/98١1ه١/5) «فشاكلا» و ١( ها /1/ 4/١

 . )١1891/1١17( « بيرقتلا

 هعوممم

 ( دالخ همسا نم ) ءاخلا باب [5]

 (/) رافصلا ركب وبأ

 ( يئاسنلاو ١ يذمرتلا )

 (ش 1١١ / ردم: بطر

 ( شك/را8: هت )و ء(شا/را* : خت )و « ( شال /ر "؛ست)

 (شا/را :رص)و ء(ش"_/ارهقت)و

 ىدامج يف يفوت « يدادغبلا مث « ًالصأ يزورللا ٠ رافصلا « ملسأ نب دالخ « ركب وبأ

 .ةقث « ةرشاعلا نم «نيتئامو نيعبرأو عست ةئس ( ةرخآلا

 ىرخ



 ةمجعملا ءاخلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ريغ - حورو (/ ست) ضايع نب سنأو « 01١44 هت) دمحم نب طابسأ : نع ىور

 (4 "١ هت) ةنييع نب نايفسو (444 هت)و « (7414 ست) [ يسيقلا ةدابع نبا] هلعل  بوسنم

 نب دمحمو ( 80/8 ست) يزاوهألا ناقربزلا نب دمحم مامه يبأو ع 4١0ه هت) ركب نب هللا دبعو

 ليمش نب رضنلاو 7١٠( ٠ قت)و ٠ (7١٠٠هت) يرازفلا ةيواعم نب ناورمو « (148505 ست) ليضفلا

 وا71919845و 771/:و 71744و ؟١كفو !/4ة5و 174خو ١١تاهو 4051و 8141/و /؟ا05و ث9١ ست)

 و "هحلاو "هذككو "هززاطاو "491/98و ”"ةالو "9458و "ا4م“"و ”١ا/آ1و ؟8فااو 18715و

 موو 1مق5و 3857و ؟١ملااو ؟7١"و هك هت) و ("811/0هو "7١81و "1١81و "الامال" اا

 (98 رص)و ء(هكم/؟و "١/١و 15/١ خت)و ( 415 17و 6645و 5١و 784 قت)و (؟١٠51و ؟48و 00٠5و

 مكحلاو 01١ ٠ ست) شايع نب ركب يبأو ١ (090 هت)و , ("41ست) ريشي نب ميشهو « (ت)
 . (205/19/5) ؛ لماكلا ١ يفيص ىبأو ع 0699/914/؟) « لماكلا » يخلبلا هللا دبع نبأ

 زورين نب ميهاربإ نب دمحمو 2 (0517/19/1) «لماكلا» يدغاكلا دمحم نب رمع : هنع يور

 5 020 دادغي خيرات ١ يمرضحلا نوراه نب دمحمو « (١٠16/م:4/ه ) , لماكلا » يطامنألا

 هر فد ؛لامكلا بيذهت» يلصوملا ىلعي وبأو“ )00/71١1/1١( «دادغب خيرات» نايفس نب بوقعيو

 . ةقث : هنوك ىلع ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تقفتا : حيرجتلاو ليدعتلا

 « دادغب خيرات ١ و (19155/119/8) « تاقثلا هو « (199707/888/6) « ريغصلا خيراتلا » :_رظناو

 بيذهت هو ء (1418/"ا/١/5) « فشاكلا » و ء (10ه/مه5/١) « لامكلا بيذهت هو )4451/84/8( ١

 . )47/1١9/7/( «يربطلا ريسفت لاجرد و ع« )17/70/1945/1١( « بيذهتلا بيرقت هو (27ه/18/9١) « بيذهتلا

 « رافصلا « ملسم نبا : لاقيو ؛ ىسيع نب دالخ . ملسم وبأ زييمت -

 . براقتم هثيدح « هب سأب ال « ةعباسلا نم « وكلا

 .يرصنلا هللا دبع نب مكحلاو « كامسو « ةرم نب ورمع : نع ىور

 ريشب نب مكحلاو ؛ يفعجلا يلع نب نيسحلاو ١ يزقنعلا دمحم نب ورمع : هنع ىور

 . ناملس نبا

 صرخ



 يربطلا خويش مجعم امها لادلا باب
 نازيم »و ء (1740/9ه8/8) « لامكلا بيذهت ١ و 2« (9//1778/5571) « ليدعتلاو حرجلا ١ :_رظناو

 . ٠ )10/55/195/١( بيذهتلا بيرقت هو )/290/15١( « بيذهتلا بيذهت دو 2 )7076/705/1١( « لادتعالا

 ١6 لصاو نب دمحم وبأ )١84155؟(

 (شالراست):بط)
 يدع نبا هنع تكس « ةعساتلا وأ « ةنماثلا نم « لصاو نب فلخ . دمحم وبأ «

 ركاش خيشلا هلفغأ دقو « كلذك سيلو يربطلا خيش هنأ ىلع درو دقو ؛ ظفاحلاو « خيشلا وبأو

 يلمآلا روصنم يبأ نب دمحم « امهنيب نأ حيحصلاو  «يربطلا ريسفتل» هقيقحت يف - .

 يباتك يف فلخ ةمجرت رظناو ٠ ريغصلا مجعملا ٠ ٠ ريبكلا مجعملا » و « ٠ ةمجرتو

 باتكلا اذه نم (880) مقرب اهعضوم يف روصنم يبأ نب دمحم .

 فلخ نع يوارلا يلمآلا روصنم نب دمحم يربطلا خيش ؛ هيفرط نم روتبم رثألا اذهو

 نايح نب لتاقم نع يوارلا لجرلا : وهو « يخلبلا حبص نب رمع ميعن وبأ : وهو فلخ خيشو .

 ] ]1(دواد همسا نم) لادلا باب

 ٠ (؟4415) بّتَكلا دوأاد

 (ش ١/ر ؟ : ست : بط)

 هنع تكس « ةرشع ةيداحلا نم « يرصبلا . بتكلا « ديزي نب ناميلس نب دواد

 يدادغبلا بيطخلا

 ست) يلجبلا ريرج نب ورمع : نع ىور  144١7(705149و .

 ريغصلا مجعملا » هيقفلا يريبزلا ناميلس نب دمحأ « هللا دبع وبأ : هنع ىور « (1/

  >25ماما“ ع59/1) «رازبلا دنسم » رازبلا ورمع نب دمحأ ركب وبأو (

 هنع تكسو ( 4410/54 /8) «دادغب خيرات ٠ يف بيطخلا هركذ دلاو ليدعتلا

 صض



 ةلمهملا لادلا باب ٠ ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 1 (ورمع) يف ملَكُتو ٠ ( يلجبلا ريرج نب ورمع) ةمجرت نم « عضاوم ةدع يف ركذو
 ش . ( دواد) نع تكسو

 . « يربطلا ريسفتل ٠ امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو

 هماعممم

 (؟١11 يطساولا دواد- ١١١

 ( شا /را١ : ست) : بط )

 خيشلا ضرعتي ملو ؛ ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل « ةرشاعلا نم : يطساولا دواد

 . ئشب هتمجرتل (188/14) « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف يكرتلا

 . (؟088١ : ست) ةماسأ نب دامح ةماسأ يبأ : نع ىور

 .يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 يقبف (ىيحي) مسا © (111078) مقر دانسإلا نم طقس هلعلو : دلاو ليدعتلا

 . هدعب يذلا رثألا هديؤيو ُهُرْرَعُي. (.. لاق « يطساولا دواد ينثدح) اذكه

  ةعساتلا رابك نم « يفوكلا « مهالوم « يشرقلا « ةماسأ نب دامح ةماسأ وبأ هخيشو

 . هريغو )1١//1١١9/ ١4481( « بيرقتلا » يف امك « سلد امبر تبث « ةقث

 دقو ؛ ةياور وأ « ركذ ىلع ثيدحلاو مجارتلا بتك يف « اذه (دوادل) فقأ مل يننألو

 ثيدحلا لهأ ريغ نم وأ « هتقبط ريغ نم مهنكلو « دحاو نم رثكأ ؛ ةبسنلاو مسالا اذهب ىمست

 : ةثالث مهو 3 ًازييمت مهتركذ دقو

 . ةرصبلا نكس « ميدق « يطساولا ميهاربإ نب دواد زييمت 4

 . ملاس نب بيبحو ٠ سواط : نع ىور
 . ةقث ناكو . ىسلايطلا دواد وبأو « كرابملا نبا : هنع ىور

 فرش



 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا ءارلا باب

 دو 2 (5//1858/101 ) « ليدعتلاو حرجلا دو ,« 8١( 4/7179 ) « ريبكلا خيراتلا » : سظناو

 نازيملا ناسل »و « (؟18/1١1/١8) « ةعفنملا ليجعت هو . ( 545 ) « لامكإلا ١» و « ( الا/85/180/5) « تاقثلا

 .( اك

 ةهوووموو

 : يطساولا 2 دشار نب نمحرلا دبع نب دوأد زييمت ٠٠

 . يدزألا هفعضو . نيسح نب نايفس : نع ىور

 . (178/451/؟ ) « نازيملا ناسل ١ : رظناو

 ناك ؛ سيقلا دبع ىلوم . يطساولا نيزر نب دواد . ييح وبأ زييمت ١

 درب نب راشب ةيوار ناكوع ءارعشلا نم هريغو (ساون ابأ) اهب رشاعو دادغب درو « انسحم ًارعاش

 بدألا لهأ بتك يف رابخأ هلو

 . (4458/589/8 ) « دادغب خيرات ١ : رظناو

 . باتكلا اذه نم اهعضوم يف ًاضيأ يطساولا دواد نب ىيحي ةمجرت :_رظناو

 (عيبر) همسا نم ) ءارلا باب [8]

 (؟") يدارملا دمحم وبأ 5

 ( ةزاجاب هنع ىور ٠ يذمرتلا ادع ةعبرألا)

 ( ش5/ رالال : بط )

 (شا/ر" : قت)و (ش ه/رآ" :هت)و (ش"/ر4 : خت)و (شد/را"١ : ستق)

 يرصلا مهالوم « يدارملا « لماك نب رابجلا دبع نب ناميلس نب عيبرلا 2 دمحم وبأ 03

 ةئامو نيعبسو عبرأ هنس هدلوم « هنع تاهمألا بكلا يوارو « ىعفاشلا بحاص « نذؤملا 0-3

 . ةقث . ةرشع ةيداحلا نم نيتئامو نيعبس هنس « لاوش نم نيقب رشعل « نينثإلا موي يفوتو
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 ةلمهملا ءارلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و 5504و 5447و 598١و هم؟١و 5455و 7598و 4١و 7" ست) ىسوم نب دسأ : نبع ىور

 و ؟؟41/و 9"هو هدذو 58١ بهت)و ( "4158و "الا 4و "194 ؟44//1و ؟ا//44و ١ ؟8ماو 15و مل

 ديوس نب بويأو , (س ءد)و . ( هدؤ/1و ه0/1١و 0١ مثت)و . (؟9847و ؟50"و ؟هؤ6و 41

 و ؟445 هت)و (4794١و 5491و 5849 ست) دعس نب ثيللا نب بيعشو « ١7/45( هت) يلمرلا

 و 4419و "1864و "588 ست) بهو نب هللا دبعو .ء (س)و .. ( 75/١ خت )و ء (54 قت)و (15175و 6

 ١؟1"و ا/لا"١و ا/١ىو الالو 541 هت)و 2 (81 48و "9184و ”ءكل5و دو الو ؟؟ء١كمو ١!41١5؟و 1١69#

 ست) يعفاشلا سيردإ نب دمحمو .(س ءد)و 2 (148؟قت)و 2 (١١7ا/و 7١١5و 55١هو "55و

 دبع نب دلاخو ؛ (س)و . (855 هت) يسينتلا ناسح نب ىيحيو ء (4)و « (12974و9 45

 //) « تاقثلا يمهفلا ةملسم نب كلملا دبعو « (1540/845/م) :ليدعتلاو حرجلا» يفدصلا مالسلا

 نب بهو ةعرز يبأو « )٠05/1//07( « ةكم رابخأ» يهكافلا قاحسإ نب دمحمو (151107

 (/717/5949/14) «دادغب خيرات» دوراجلا يبأ نبا ديلولا يبأو 2 (١0516/م/5) «تاقثلا» نذؤملا دشار

 نب هللا دبعو ع (07084/18/9) « دادغب خيرات » ينالديصلا فسوي نب ميمت : هنع ىور

 ء (18/15//59100) «٠ دادغب خيرات ٠ يمورلا ْؤلْؤلو « (؟407/4/4) « دادغب خيرات » يرهوجلا دمحأ

 . (511/085/9 ) «ظافحلا ةركذت»  هنع ثدح نم رخآ وهو  يدئسلا سراوفلا وبأو

 3 ًاقودص: هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :حيرجتلا و ليدعتل

 رايدلا ثدحم « ًامامإ 2 ًاظفاح ؛ ًاريبك ًاهيقف ٠ ًانذؤم ءهب سأب ال« هيلع ًاقفتم « ةقث

 رابك نم ناك دقو « هتقو خياشم يلمتسم «مالعألا ةيقبو . هملع لقانو يعفاشلا بحاصو ةيرصملا

 . ةديدش ةلفغب فصوو ءاملعلا

 «مهتايفوو ءاملعلا دلومدو )17/7١/540/8( ١ «تاقثلا» و )/5١8/474( «ليدعتلاو حرجلا» : رظناو

 )١ « ظافحلا ةركذتو » ء )١/+١154/99( « فشاكلا ١و ء (14714 /مال /1) « لامكلا بيذهت هو « (هى38/0)

 و « (0441//هه/؟) : ىتكلا درس يف ىنتقملا دو ٠ (17//577/0810) « ءالبنلا مالعأ ريسد و « (١51/هدح]

 (ه58/؟ه١5/1) « ظافحلا تاقبط »و 2 (ه1/11) « ةياهنلاو ةيادبلا ١ و « )1١81/47/1١( « نيثدحملا تاقبط»

 /) « بيذهتلا بيذهت ١ و « (4795و )478/1١ « داشرإلا »و « (141/118/1) « نيثدحملا ىماسأ هبتشم هو

 ضيا



 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا ءارلا باب
 . (807/185) « يربطلا ريسفت لاجر »و « )1844/507/1١( « بيذهتلا بيرقت هو « (4 1/111

 ةهومثومعم

 « نم ريثكو « هتبترو ٠ هتقبطو « هدلبو ١ هيبأ مساو . همساو « هتينك يف هقفاو دقو

 : مهلوأو 3 يلي اميف ًازييمت مهركذأس لاجر ةدع هذيمالتو ١ هخويش

 يدزألا , يزيجلا « دواد نب ناميلس نب عيبرلا ؛« دمحم وبأ زييمت  "؟

 « ةجحلا يذ نم اتيقب نيتليلل ؛ دحألا موي يفوتو . ةئامو نينامثلا دعب دلو جرعألا « يرصلا

 . ةقث , ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيسمخو تس ةئس

 )١/ ؛ فشاكلا » و (1877/85/4) « لامكلا بيذهت هو « (181514/15/8) «تاقثلا ١» : رضناو

 ؛و 2 )185/118/١( ؛ نيثدحملا « نيثدحملا يماسأ هبتشم هو ء )1١44/518/1١(  ينغملا هو « 0/5

 . )1851/5١05/1( « بيذهتلا بيرقت هو « (١47/5/1؟/9) « بيذهتلا بيذهت

 ةوومممو

 . يناقلخلا ٠ يرصبلا , يدزألا , ناميلس نب عيبرلا زييمت  ه*

 . ملاس : نع ىور

 . ؛ ءيشب سيل » : نيعم نبا لاق

 . )15١5/715/9( « يرودلا ةياور نيعم نبا خيرات ١ و « (؟5974/41/9) « لادتعالا نازيم ٠ : رظناو

 ةهويعموو#

 ةالص بحاص ناك « يزيجلا ؛ ناميلس نب عيبرلا ؛ ناميلس وبأ زييمت 54

 . ةئامثالثو نيثالثلا دعب رصمب دنجلا

 « ءادألا نسحي نكي ملو فيعض وهو « هنع تبتك و :مساقلا نب ةملسم لاق

 . (١/1895/440؟ ) « نازيملا ناسل ٠ : رظناو

 هده هه 2 © ْ

 همم

. 

 قش



 ةمجعملا يازلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (ريبز ٠ همسا نم ) يازلا باب [4]

 00785١ راكب نب ريبزلا 11“

 (يذمرتلا - بيذهتلا يف ظفاحلا دازو - هجام نبا)

 (ش ١4 / راو : بط )

 (ش"/ر؟ قت)و ء (ش4؛/ر4 هت)و . (شا/ / رال خت)و . (ش"7/ر”" ست)

 ةنس هدلوم « يندملا « يدسألا « يريبزلا « هللا دبع نب راكب نب ريبزلا ؛ هللا دبع وبأ

 ةرشاعلا راغص نم « نيتئامو نيسمخو تس ةنس اهيف نفدو ةكمب يفوتو « ةئامو نيعبسو نيتنثا

 . ُهَفْعَض نم أطخأو . ةقث

 نيسحلا نب رفعجو : ( ق)و , (11514 ست) ضايع نب سنأ ةرمض يبأ : نع ىور

 نب رمع نب هللا. دبعو , 0/804 ست) يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نب دعسو « (4:/171 خت) يبهللا

 خت) يلمؤللا ركب يبأ نب رمعو 2« 051/1 خت) يمهسلا ورمع نب ةماثعو «٠ (185 هت) يرمعلا مساقلا

 نب كاحضلا نب دمحمو . ه7 /غ خت) يربطلا كرابمو ع (ه/4 لت) ةبش نب رمعو ء(ه/١

 « (84 قت) و ؛ (؟540 هت) يراصنألا ىسوم نب دمحم ةيزغ يبأو . (؟718هت) يمازحلا نامثع

 نب ىيحيو (؟0749 هت) ركب يبأ نب نوراهو ء (544/7 خت) يريبزلا هللا دبع نب بعصم همعو

 .(هدكلك خت يعمزلا دادقملا نب ىيحيو ء 97"٠١( قت) يريدهلا كلملا دبع

 يلع نب نسحلاو « (1718/؟010/8) « تاقثلا ٠ فسوي نب رمع نب دمحأ : هنع ىور

 /) « كردتسملا » يعازخلا قاحسإ نب دمحم نب هللا ديعو « 20000 « كردتسملا» رصن نبا

 ننس ٠ يدزألا ملاص نب دمحأ نب ٍدمحمو (141/407/4) « جرختسملا » ميهاربإ نب يلعو 5

 ا يليعامسإلا خويش مجعم » نابزرملا نب فلخ نب دمحمو 242 ينطقرادلا

 رضنلا نب دمحم ركب وبأو « )5157/9٠00/5( « طسوألا مجعملا » يرصملا سرع نب هللا دبع نب دمحمو

 . (86"4/هم/9) « كردتسملا » دوراجلا نب ةملسم نبا

 فرضي



 ةمئأ لاوقأ تبرطضا : حيرجتلاو ليدعتلا

 بسن يف فنصللا باتكلا هلو . نيضاللا رثآمو « نيمدقتملا رابخأب ًافراع « باسنألاب ًاملاع « اتبث

 يربطلا خويش مجعم ةمجعملا يازلا باب

 ركنم ١» : نورخآ لاقو . اهب ثدحو « دادغب دروو . ةكمب ءاضقلا ىلو « مهرابحأو شيرق

 . ( ثيدحلا عضيو ثيدحلا

 دادغب خيرات ١ و « (19818/50107/8) « تاقثلا دو « (1770/086/8) « ليدعتلاو حرجلا ١» :رظناو

 «فشاكلا»و « (247/578/9) « ظافحلا ةركذت ١» و ء (1959 )7١9/4/ « لامكلا بيذهت »و (4586/470/8) «

 /ة0/) ٠ لادتعالا نازيم دو ء )1١١/911/1١( « ريسلا» و )0051/951/1١"( :؛ىنتقلادو ء(1517/401/1)

 بيرقت »و ؛ (ه80/؟94/8) «٠ بيذهتلا بيذهت هو ء( ١1 /؟ا//١) « ءافعضلا يف ينغملا»و ((81*

 دو )1957/1١94( ؛ثيثحلا فشكلا» و « (71464/51/9) ٠ نازيملا ناسل هو ء )١1451/1١4/1١( :بيذهتلا

 (مه95١/7) « يربطلا ريسفت لاجر ١ و « ( )014/174/1١ « ظافحلا تاقبط

 (١٠٠ها/ ) تخسلا نب هللا دبع وبأ 5

 (شءهر/رك6: بط)

 (شا/را١ :هت)و . ( ش4 /ره : سق)

 » ىف نابح نبا لاق . ةرشاعلا نم « يرصبلا . تخسلا نب قيرز « هللا دبع وبأ

 . « تاقثلا نع ىور اذإ ثيدحلا ميقتسم ١ ( تاقثلا

 (*١01؟ ست) ءاطع نب باهولا دبعو « ٠٠١٠07 ست) يرازفلا راوس نب ةبابش : نع ىور

 هت) رضنلا ىبأو 411٠١*( ست) ورمع نب ةيواعمو 58088(2و 1١87517 ست) ىئاوسلا ةبقع نب ةصيبقو

 قزرألا فسوي نب قاحسإو 2« )5١146/15/5( « رازبلا دنسم » ىمرضحلا قاحسإ نب دمحأو :

 نوع نب رفعجو « (هال/4) ؛ الوكام نبال لامكإلا ١ ناذاز نب ريشبو ء (هال/؛4) « الوكام نبال لامكإلا»

 بابحلا نب ديزو 2 (”8007/147/8) « رازبلا دنسم ؛ ةدابع نب حورو ع( /؟هو/8) « تاقثلاد

 نب مشاهو« ٠ )440/181/١( نييماشلا دنسم ٠ يدقاولا رمع نب دمحمو (21114/11/8) 6 رازبلا دئسم»

 ىبأو 2« (058/48٠5ه5/4) « رازبلا دنسم ٠ قاحسإ نب بوقعيو ؛ (1 1 /ة/ه) « طسوألا مجعملا» مساقلا
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 ةعوبطملا ةدئنسملا هبتك يف ةمجعملا يازلا باب

 نب دمحم نب نيسحلاوع (4//07) « الوكام نبال لامكإلا » رازبلا ورمع نب دمحأ: هنع ىور

 دئسم ٠» يزمرهمارلا ىسوم نب لهسو (507/:؛ ) « الوكام نبال لامكإلا » يراصنألا ريفع نب دمحم

 فسويو (17/57؟/40/ه) عطسوألا مجعملا» ىنوباصلا نيسحلا نب نمحرلادبعو « )140/581١/١( « نييماشلا

 (19ه/؟ه9/8) « تاقثلا » رارفلا رمع وبأو ء (ه/4)  الوكام نبال لامكإلا ٠» ىروباسينلا بوقعي نبا

 : لاقو 6*٠1١( /؟هو/») « تاقثلا » يف نابح نبا هركذ : دلاو ليدعتلا

 . « تاقثلا نع ىور اذإ ثيدحلا ميقتسم»

 لاق : لاق سابع نبا ثيدح ىلع ًاقلعم (178/7) « دئاوزلا عمجم » يف يمثيهلا لاق

 ٠ هقحب ضرالا يف ُماَقُي دَحو « ةنس نيتس ةدابع نم ريخ . لداع مامإ نم موي » : لَو هللا لوسر

 . « احابص نيعبرأ رطم نم ىكزأ

 اذهب الإ سابع: نبا نع ىوري ال : لاقو ء طسوالا 4 يناربطلا هاور» : يمثيهلا لاق

 ٠ . « هفرعأ ملو « تخسلا نب قيرز . هيفو « دانسالا

 دجأ مل ٠ لاقو )٠٠١١1/1١/5( « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذو

 . « ( ؟6؟ص) « يبهذلل هبتشملا » يف الإ ًاركذ الو « ةمجرت هل

 (175؟0/؟ه9/8 ) ؛ نابح نبا تاقث » : يف ةرصتخم ةمجرت هل تدجو لب : تلق

 يف يربطلا هامسو . ( )58/١ « ماهوألا رمتسم بيذهت »و 2 (00/4) « الوكام نبال لامكإلا دو

 هسفن رثألا ىور هنأل ,. (تخسلا نبا) هنأ كش الو ؛ (قاحسإ نب قيرز) « (؟08* ست) رثألا

 هاورو 2« (1؟417١و 18751 ست) نيمقرلاب يئاوسلا ةبقع نبا ةصيبق نع « نيترم « ريسفتلا » يف

 ( قاحسإ نب قيرز) نأل . 1! نانثا امهنظأ الو 491٠١"( ست) ورمع نب ةيواعم نع «, ةثكلاث ةرم

 قيرز نب قاحسإ) َرِكُذ امناو « مجارتلاو ثيدحلا بتك يف ركذ ىلع هل فقأ مل ءاذه

 « ةيلحلا»و ' يقهيبلل « بعشلا هو « يناربطلل «طسوألاك ٠ بتكلا كلت يف (يبسارلا

 ىلع بلقنا همسا نأ وأ . وه نوكي نأ دعبيو « يزوجلا نبال « ةيهانتملا للعلا ١ و « يئاهبصألل

 في



 يربطلا خويش مجعم ل ةمجعم | يازلا باب

 . ملعأ هللاو « ةاورلا .

 مقر رثألا يفو (تخسلا) لدب ,« (بحشلا) ىلإ ( 56١١5 ست) مقر رثألا يف فرحتو

 . (تخسلا) لدب « ( بخسلا ) ىلا 14٠١( ست)

 ةهممقم

 (4701)يرصملا نابأ نب يلع وبأ 6

 (شا١٠/را18: بطر

 ( ش"/ر"قت)و ( ش"/ر4هت)و(شا1/را١ خت)و ( شالار١٠ ست )

 نيتس ةنس « ىلوألا يدامج يف يفوت « يرصللا « نابأ نب ىيحي نب ايركز . يلع وبأ
 . ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو

 يبأ نب مكحلا نب ديعسو 2ء(19405و18414و 099“ ست) ديلت نب ديعس : نع ىور

 « (1ه قت)و « (؟١71؟ ست) ريفع نبا [ريثك نب ديعس] ريفع يبأو ء ١411و 88088 ست) ميرم

 حلاص نب هّللا دبع] حلاص يبأو « 17181١( ستر رمغلا يبأ نب نمحرلا دبع ديز يبأو ء(ه١/9 متلو

 نب ىسومو : (411914 قت) و ء( ١٠هو 7"ههت) [ دعس نب ثيللا بتاك يرصلا ينهجلا

 نب قاحسإ نب بوقعي فسوي يبأو ٠ (484 هت) [دامح نب] ميعنو ٠ (97/87 ست) يدربلا نوراه

 ست) ينارحلا ملاص يبأو « (54 هت) يبلحلا بعك نب بوقعي : (؟1775 ست) يكملا دابع يبأ

 نب كلما دبع و . )71/810/1١( « ةميزخ نبا حيحص د يسينتلا فسوي نب هللا دبعو ؛«( 0١

 « (5785/ه؟/4) « ةميزخ نبا حيحص » دبعم نب يلعو « )171/١( «فلتخملاو فلتؤملا» يردنكلا ناميلس

 « ةميزخ نبا حيحص ٠ قراط نب عيبرلا نب ورمعو (55/ه1/4) ٠ ةميزخ نبا حيحص » دلاخ نب ورمعو

 ريكب نب ىيحيو ء(0458/1914/4١) « تاقثلا » يبيجتلا نمحرلا دبع نب نيكسمو 2 (1057/17/5)

 . )"/11971/1١1١( « ةميزخ نبا حيحص ه

 « (15908/1914/4) « تاقثلا ١  هنع رثكأ دقو  ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم: هنع ىور

 (ةالا/ا) مهتايفوو ءاملعلا دلوم » يواحطلا رفعج وبأو « )١//"( « دييقتلا » ىملسلا حلاص نب ةريغملاو

 قمل



 ةمجعملا يازلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 /4 /5) « يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ : 3 دعتلا

 ( هو079) بتكلا نم يدي نيب اميف ةمجرت هل دجأ مل ١ : لاقو ( 8584/41" 8/9) يفو ١ (هوال#“

 . (0987/9) : مقر ًافنآ رفعج وبأ ةنع ىور « (( يرصلا نابأ نب ىيحي نب ايركز))

 دمحأ ديسلا يخأ لاقو : لاقو )178517/47/١١( يف ركاش دومحم خيشلا هركذ مث

 ءاج امك ًانيبم همسا دري مل ء.قدصو ؛ (( بتكلا نم يدي نيب اميف ةمجرت هل دجأ مل )) كانه
 انثدح )) : لاق )4/١"( هخيرات نم عضاوم يف رفعج وبأ هنع ىور دق نكلو٠ كانهو « انه

 باتك نم بختنملا يف هنع ىور مث ؛(( ريفع نبا انثدح : لاق يرصللا نابأ نب ىيحي نب ايركز

 حلاص وبأ انثدح : لاق « يرصملا نابأ نب ىيحي نب ايركز ينثدح )) : (”4/18) ليذللا ليذ

 نب دمحأ انثدح : لاق يرصلا نابأ نب ايركز ينثدح )) :(5/17) يف مث « (( ثيللا بتاك
 نيذللاف ((سنوي نبا دمحأ انثدح: لاق ىيحي نب ايركز ينثدح)) : )1١4/1( يف مث (( باكشأ

 . نويرصم مهلك مهنع ثدح

 يف مجرتم ((ىيحي وبأ)) ((( يرصلا راقولا ىيحي نب ايركز)) وه نوكي نأ ىشخأو

 . (*00/1) « لادتعالا نازيمو 6٠(« ١ ءللرا متاح يبأ نباو ١ « (485/1) «نازيملا ناسل»

 « يرصلا مدألا ىيحي نب ايركز نعو ءهدعب نمف يرصلا بهو نب هللا دبع نع ىور

 ةنظم وهف 2704 ةنس تامو 2174 ةنس راقولا ىيحي نب ايركز دلوو . يرصلا ريثك نب مساقلاو

 ثيدحلا عضي)) : يدع نبا لاق نكلو «ءاهقفلا دابعلا ءاحلصلا نم ناك رفعج وبأ هنع يوري نأ

 :اضيأ لاقو.(( رابكلا نيباذكلا نم ناكو « راقولا ايركز انثدح: حلاص لاق. ةرزج حلاص هيذك

 ريثك ثيدح هلو« لضفلاو داهتجالاو ةدابعلا يف ىيحي يبأ ىلع نونثي رصم خياشم تيأر))
 ثيداحأ تاقث موق نع يوري هنأل « اهعضوب مهتي وه ناكو. تاعوضوم هضعبو « ميقتسم هضعب
 ' مهنم ةعامج مهتيو « ةعوضوم ثيداحأ اووري نأ : اذهب اومسر دق نوحلاصلاو . ةعوضوم

 0 . ىهتنا . ؛ [(198394) ؛(178030(2]181000) (( اهعضوب

 تاياور ةدع ىلع هل تفقوو ٠ مجارتلا بتك يف ةمجرت ىلع هل فقأ مل : تلق
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 يربطلا خويش مجعم ةمجعملا يازلا باب
 هنأ اهلالخ نم يل دكأتو . هذيمالتو هخويش مجعمو « هتمجرت اهنم تجرختسا ثيدحلا بتك

 . (( يرصلا راقولا ىيحي نب ايركز)) سيل

 « راثآلا بيذهت نم دوقفملا ءزجلا » ىلع هقيلعت يف اضر يلع خيشلا كلذ ىلإ ينقبس دقو

 عضوب مهتم : يرصملا ىيحي نب ايركزو ٠ : ( /4/هال/١) يف لاقف هيف ددرتو برطضا دقو

 . (/ا/ل/؟) « نازهملا» ! بذكلاو ثيدحلا

 نم يدي نيب اميف ةمجرت ىلع هل فقأ مل فلؤملا خيشو »: ( )4/١ 186/٠١ يف لاق مث

 «لاجرلا بتك

 . « مدقت دقو ةمجرت ىلع هل فقأ مل » : لاقف ( )477/447/١ يف هلوق دكأف داع مث

 ريغ ىلع مالكلا يف هددرتو « هبارطضا رركت دقو « هددرتو هّبارطضا تيأر دقو : تلق

 . ىرتسو تيأر امك اضيأ خيشلا اذه

 لماكلا» و ؛ (5١١1/؟ه/م) , تاقثلا دو 2« (ه:١/ما//) «يليقعلا ءافعض» : يف ةمجرت راقوللو

 /440/) « نازيملا ناسل ١ و « )1180/195/1١( « يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا هو « ( 71١/1١ ه/*) «

 . ٠ )858/1١99( يربطلا ريسفت لاجر » و « (؟١١١90/1) : ثيثحلا فشكلا ١ و (10/0/١١1١1"1و ء لة

 ةقبطلا سفن نم . يطساولا نابأ نب ىيحي نب ايركز زييمت هم

 . ةميزخ نبا : هنع ىور

 . )41505/415/1١( « ىنكلا درس يف ىنتقملا » :رظناو

 ههه ه8

 (0171) ينئادملا ريرضلا يلع وبأ -5

 (ش ا /رال : بط)

 ( ش ؟4/ ره: خت)و .2 (ش'"7 /ر؟ : سق)

 هنع تكس « ةرشاعلا نم : ينئادلا « ريرضلا « بويأ نب ىيحي نب ايركز ٠ يلع وبأ

 . يدادغبلا بيطخلا

 نلنسح



 ةمجعملا يازلا باب ّْ ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ست)  بوسنم الو ؛ ينكم ريغ - هللا ديبعو 0 . ست راوس نب ةبابش : نع ىور

 ١/ خت) رحب نب ديمحلا دبعو (؟ةمراو ؟ا/:/* خت) يصيصملا بانج نب دمحأ ديلولا يسبأو (هو

 « لماكلا ١ يركسلا دمحم نب رشبو (1990/8 خت) ةناوع يبأو , (ه١/9 خت) ملسم نب نافعو « (هالال

 نب ناميلسو . ينهجلا نايفس نب ناميلسو ؛ يئاكبلا [ هللا دبع نبا ] دايزو « 04/1/)

 « ممله /5؟١/ه) , لماكلا : دواد نب لهس نب حابصلا نب كلملا دبعو . يرصبلا بحاص بويأ

 نب رمعمو ٠ (1681/01/ه) « لماكلا » ليعامسإ نب كلامو (4/5) « ءايلوألا ةيلح ١ مصاع نب ىلعو

 . (957/ه1//١) « يقهيبلا ننس » هللا ديبع نب دمحم

 « يقهيبلا ننس » نايفس نب نسحلاو « (4/5) « ءايلوألا ةيلح ١ حور نب دمحأ : هنع كور

 « (417 1/89 ؟/م) « دادغب خيرات » يعيطقلا مي ميهاربإ نب يلع نب فلخ دمحم وبأو 7 ةهلن 04

 ديبعو ٠ ينئادملا قاحسإ نب هللا دبعو . يلماحملا ليعامسإ نب نيسحلا هللا دبع وبأ يضاقلاو

 « (5497/01/1) « دادغب خيرات » يبضلا مساقلا نب يلعو 2« (0/184/؟45/907) « ريبكلا مجعملا د يلجعلا

 يبأ نب دمحأ نب دمحمو « (11 5 ١/الا/) « لماكلا » يرصلا يطامنألا زورين نب ميهاربإ نب دمحمو

 نب دمحمو . (نادعم) ب فورعملا يلع نب دمحمو ء(1507/4:8/15)  ريبكلا مجعملا ٠ ةمثيخ

 نب فسوي نب دمحم رفعج وبأو 2 (478/40/1) « نيحورجملا ١» بيسلا نب دمحمو « ماقمتلا بلاغ

 نئس » هّللا ديبع نب دمحم نب رمعمو « )1١71/400/9( ؛ دادغب خيرات » ينئئادملا زازبلا دوعسم

 نب ىيحيو . )88/504/١( « ةباحصلا لئاضف» يرودلا فلخ نب مثيهو ٠ (1717/ها//١) « يقهيبلا

 . (0/"484/15) هرازبلا دنسم » رازبلا ركب وبأو . دعاص

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم . - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 | . « دادغب خيرات ١ يف هتمجرت نم

 كلذكو « « دادغب خيرات ٠ يف يدادغبلا بيطخلا هنع تكس : جيرجتلاو ليدعتلا

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا

 ريس » يف امك ؛ لئاسمو ةبحص لبنح نب دمحأ مامإلا نيبو هنيب تناك هنأ رهاظلاو

 ليو



 يربطلا خويش مجعم ض٠ ةمجعملا يازلا باب

 ًاضيأ (00/04/1) « ةباحصلا لئاضف ٠ يف هنع ىورو  دمحأ ةمجرت - (14/101/11) ٠ ءالبنلا مالعأ

 ةعبط ركفلا راد ةخسن يف كلذو « ( قيدصلا ) راصف ( ريرضلا ) هبقل يف أطخ عقو دقو

 . ملعأ هللاو , هتبثأ ام حيحصلاو ١408( : ةئس)

 . )8594/٠٠١( « يربطلا ريسفت لاجر» و « (4ه/1/4017/8) « دادغب خيرات ٠ :رظناو

 )٠١54( يفوكلا يعداولا ةدئاز وبأ -7

 (!؟ هيف بارطضاو كلذ يف فالخ ىلع يراخبلا)

 (ش ١4 /رؤ4ؤ : بط )

 (شا“/ر4 قت) و ١ (شا/را" هت)و ء(ش١/ر ١ خت)و . (ش١1١/ر١4 ست)

 نم « يفوكلا , يعداولا « ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىيحي نب ايركز « ةدئاز وبأ

 . قودص « ةرشع ةيداحلا

 ست) نامسلا رهزأو © (57374 ست) يعمسملا يرصبلا ديعس نب قاحسإ : نع ىور

 راو 1506و 117414 0و 13370ا/و 48و ة11/و 4541و 4185 ست) دمحم نب جاجحو ع(

 « 48١( قت) ريصذ نب جاجحلاو «(17791و الا هت)و 2 (860400و "هظاؤو "هاؤكو "١114و "الل

 دبعو « 08*١8( ست) رمع نب قازرلا دبعو « (مهابو مب قت) يبراحملا دمحم نب نمحرلا دبعو

 وا14151و ١74 #4887 ست) يدوألا سيردإ نب هللا دبعو ,« (ه4ه* ست) ثراولا دبع نب دمصلا

 راو 14441و 1116١ سق) يطساولا دواد نب هّللا دبعو 2 0804179 7744و !1؟40و

 نب ملسمو ع (؟8414و9 3150868 ست) ليضف نب دمحمو « (840 قت) بيبح نب رمعو ء 0075

 ر114095و ؟؟94ههو ١هموه5و ١٠”6ست) ليبنلا مصاع يبأو 2 (733565و 85044و ١؟7١" ست) ميهاربإ

 . ( 5415 ست) ليفن يبأو « (5/؟ خت)و 5١( هت)و 2 0115و لا/للاو "الا 4 منو ؟ةالاو 11/

 (1؟8.7/؟هه/م) « تاقثلا » يئاسنلا فسوي نب دمحم نب دمحم : هنع ىور

 ًاقودص : هنوك ىلع ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تقفتا : حيرجتلاو ليدعتلا
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 ةمجعملا يازلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ىور نم هو 2(: /؟هه/8) تاقثلا دو ١ (1718/501/9) « ليدعتلاو حرجلا » :رظئاو

 « بيذهتلا بيذهت هو « (١41/هو/ «حيرجتلاو ليدعتلا هو « يا 0 حيحصلا ف يراخبلا مهنع

 . (80/0/500) « يربطلا ريسفت لاجر »و ع« )7١0/11/١( « بيذهتلا بيرقت ١و (185/5"11)

0 

 ( 81974 ) هيولد مشاه وبأ ١

 ( يئاسنلاو ١ يذمرتلاو . دواد وبأو , يراخبلا )

 ( ش ه/ رال : بط )

 ( ش1 /ر؟ قت)و ء(ش ”/ر 4 : خت )و ء ( ش١/ر١ ست)

 ناكو (هيولد) بقلي لصألا يسوط « يدادغبلا « دايز نب بويأ نب دايز . مشاه وبأ
 لوألا عيبر يف يفوتو « ةئامو نيتسو تس ةنس هدلوم ( ريغصلا ةبعش) دمحأ هبقلو اهنم بضغي
 ىدحإ ةنس ثيدحلا بلطو « ةنس نونامثو تس هل ناكو « نيتئامو نيسمخو نيتنث ةنس

 0 . ظفاح « ةقث « ةرشاعلا نم « ةئامو نينامثو

 ست) فافخلا ءاطع نب باهولا دبعو ٠ (/8 قت) يلمرلا ةرامع نب راوس : نع ىور

 /؟و 194/759 ؟41/؟ خت) ريشب نب ميشهو . (”:/“ خت) [ يميمتلا ] مالس نب بعصمو 2 464

 . (ت , د)و ؛ (444 قت) حضاو نب ىيحي ةليمت يبأو ء(س ءد٠ع خ)و 0 ٠

 نب دمحأ ىلعي وبأو © (6411/470/9) « كردتسملا ١ بلاط يبأ نب ميهاربإ: هنع ىور

 )١/ هرازبلا دنسم » رازبلا ورمع نب دمحأ و « )1/8/110/١( ؛ىلعي يبأ مجعم » يلصوملا ىنثملا نب يلع

 دوراجلا نب هللا دبعو ٠ (4؟7/؟) «نيوزق رابخأ» يسوطلا يلع نب نسحلاو  هنع رثكأو . 57

 دئسم ١ يرسهوجلا دعجلا نب ىلعو - هنع رثكأ دقو - )88/97/١( « دوراجلا نبا ىقتنم ١» يروباسينلا

 0 ينطقرادلا نئس » زورين نب ميهاربإ نب دمحمو - هنع رثكأو )894/76/١" (  « دعجلا نبأ

 /:8/؟) « ريبكلا مجعملا ١ مرخألا سابعلا نب دمحمو « (744/5) «ةيلحلا» لمؤملا دمحأ نب دمحمو

 يليعامسإلا ركب وبأو ٠ (4517/48/7) « ناهبصأ تاقبط ٠ شيرحلا نب هللا دبع نب ىيحيو :. 0

 . (184/1) « هخويش مجعم »
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 يربطلا خويش مجعم ةمجعملا يازلا باب

 ؛ ٌةقث : هنوك ىلع هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تقفت دا: حيرجتلاو ليدعتل

 هنإف هنع اوبتكاو ٠ سأب هب سيلو « هنم قثوأ دحأ ضرألا طيسب ىلع سيلو ًاقودصو 0

 . تاقثلا باتك ىف نابح نبا هركذو - هناقتاو هظفحل (ريغصلا ةبعش)

 « ريغصلا خيراتلا» و « )/1١178/94( « ريبكلا خيراتلا »و « 51/11/1١ «مدلا رحب » : رظناو

 دلوم »و 2 (197/5؟5/6) « ليدعتلاو حرجلا هو « ٠ )047/895/١( ءامسألاو ىنكلا هو (؟485/مةه/0)

 )١/ : يراخبلا حيحص لاجر »و ء (45/179/1) : يراخبلا مهنع ىور نم هو (555/1) : مهتايفوو ءاملعلا

 2( (؛ه54/؛079/8) « دادغب خيرات »و ء )480/1١14/١( « ملسمو يراخبل مهجرخأ نم ةيمست ١و :ء.0 6

 ) « حيرجتلاو ليدعتلا ١» و « 77/51١/١( ) ؛ ينطقرادلل مكاحلا تالاؤس هو ء (18701/549/8) « تاقثلاد و

 2و 2 (١/١٠١/١4؟ ) : ءالبنلا مالعأ ريس دو 2 (١١7ه/4م0/4) « لامكلا بيذهت هو :ء. 0/0

 و ( 577/508/؟) ه ظافحلا ةركذت دو 2( ١5170/408/١ ) « فشاكلا هو «(417 )86/١/ : نيثدحملا تاقبط

 ) ؛« بيذهتلا بيرقت هو « (104/807/6 ) « بيذهتلا بيذهت هو « (1١/7977؟/1) : ىنكلا درس يف ىئتقملا »

 تاقبط »و « /084/51١/19( ) « نازيملا ناسل هو « )15197/400/1١( « بابلألا ةهزن هو 2( 9/1

 . )5/505/١"4( « دشرألا دصقملا »و « (001/574/1) « ظافحلا

 (8184) ينزملا دمحم وبأ 8

 (شا/ر* : بط)

 (شا١/را :هت)و .(شا/ر؟ : ست)

 ع« ينزلا « لقعم نب هللا دبع نب دايز نب ىعازخ نب هللا دبع نب دايز , دمحم وبأ

 ش . برغي « ةقث ١ ةرشاعلا نم : يرصبلا

 ١945(. هت )و « (57١ا0١و 8584 ست) يرازفلا ةيواعم نب ناورم : نع يور

 . )9//1١74/9919( « رازبلا دنسم » رازبلا ركب وبأ : هنع ىور

 . « برغأ امبر » : لاقو « تاقثلا ٠ يف نابح نبا هركذ : دلاو ليدعتلا

 امهيف هابأ ىمسو : نيعضولا نيذه يف الإ « ريسفتلا ٠ يف يربطلا هنع ّجِرْخُي مل : تلق

 « تاقثلا » يف هتمجرت هيلع لدت ١ بيرق وهو « هللا دبع نم ْفَحَّصُم وهو « (رغصم) هللا ديبع
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 ةمجعملا يازلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 نم فحصت هنأكو (يرللا) لوألا عضولملا ُْق هبسنو !!؟ سكعلا وأ «( «ناسللا» يف ظفاحلا هعباتو

 هيف كش الو ١ اضيأ بيرق وهو (ينزلا)

 ةيواعم نب ناورم نع (154١ه) مقر رثألا « راثآلا بيذهت » يف يربطلا هل جرخأ دقو

 . « ريسفتلا ١ يف يذلا ( 584) مقر رثألا نيع وهو « يرازفلا

 . ديزي قيرط نم ١44 ٠( /*/ه) « دنسملا » ُِق دمحأ مامإلا ًاضيأ هجرخأو

 . هب جزفلا نب دمحم قيرط نم ( هه1/110/9/5) « ىربكلا » يف يقهيبلاو

 قيرط نم (4115/157/4) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ دقف 18٠٠١( ست) مقر رشألا امأو

 .هب « كلام يبأ نع ليضف نب دمحم قيرط نم )11١4/197/4( يفو « هلثم ةيواعم نب ناورم

 . (ربكم) هللا دبع نب دايز هامسو « يربطلا نع (142/؟) « ريسفتلا » يف ريثك نبا هركذو

 خيشلا حرص ثيح « هريغ وأ وه هنوك يف اككشو « ركاش ناخيشلا هيف برطضا دقو

 هللا دبع نب دايز نوكي نأ لمتحملا نم هنإ » : لاقو هفرعي مل هنأب (؟5/40/90) يف ركاش دمحأ

 . (1807/457/11) يف لامتحالا اذه ركاش دومحم خيشلا فعض مث . « يعازخ

 /ا//0) « ريبكلا مجعلا » يف هنبا ةياورو ء )/3107*/١1١74( « رازبلا دنسم » يف هتياورو

 . هب فيرعتلاو . هبسن يف « هيلا تبهذ ام نادكؤت (41/

 /6 05 يربطلا لاجر هو (01985/456/9) « ناسللا دو . (1؟4/؟15/4) :تاقثلا» :رظناو

 . (885و 488

 ش (17811) يناسحلا باطخلا وبأ - ١

 (ةتسلا)

 (شة/را؛ : بط)

 (ش١/ر ١: رص )و ؛ ( ش4؛/ر4 قت)و . ( ش4 /رك : ست)
 يركتلا « يناّسحلا 3 هللا دبع نب ناسح نب دايز نب ىيحي نب دايز « باطخلا وبأ

 .ةقث ٠ ةرشاعلا نم نيتئامو نيسمخو عبرأ ةنس يفوت  هدج ىلإ بسني دقو :  يرصبلا « يندعلا

 "؟ 1/



 يربطلا خويش مجعم ةمجعملا يازلا باب

 2 (9:١19ا/ست) ةئييع نب نايفسو « (م8١ قتر يدادهلا ديزي نب دلاخ : نع ىور

 نب ريعس نب كلامو . (ت)و . (؟١ رص) حادقلا نوميم نب هللا دبعو ١ (4؟4 قت) دايز نب حلاصو

 ست) يدع يبأ نب دمحمو . (ق) ,("68:04و م"ه55"و "7410و 19:4و 0١#""١ ست) سمخلا

 [ يسلايطلا ] دواد يبأو ١ ("90/407 ست) يليقعلا عيبرلا نب مثيهلاو ء(م)و ٠ (14044و9 8

 . )15/150/1١( ؛ ثيدحلا لاثمأ » عيرز نب ديزيو «١ (444 قت) نيزر تنب ةشئاعو ء (س)و « (ا/7 قت)

 بوقعيو « (11/40/1) « ثيدحلا لاثمأ ١» يزمرهمارلا دالخ نب نمحرلا دبع : هنمع ىور

 . (1150/186/؟) « باهشلا دنسم : دهاجم نب

 ةقث : هنوك ىلع هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تقفتا :.حيرجتلاو ليدعتلا

 راثآلا بيذهت نم دوقفملا ءزجلا » ىلع هقيلعت يف اضر يلع خيشلا هنع لفغ دقو : تلق

 ملكتو داع مث . ؛ لاجرلا بتك نم يدي نيب اميف ةمجرت ىلع هل فقأ مل ١ : لاقف (7/844/1) «

 ! (858/415/1) يف هنع

 « نيعباتلا ءامسأ ١ و (1770/؟49/4) ٠ تاقثلا ه و (141/9/049/) « ليدعتلاو حرجلا ١ :رظناو

 )١15/1//477( « ملسمو يراخبلا مهجرخأ 3 ةيمست هو«ء )404/550/1١( ؛ ملسم لاجر هو ء (مم#/ ١4/1

 5) « حيرجتلاو ليدعتلا هو « ( 5070/7 م الوكام نبا لامكإ ١ و « ( 508/114/١ ) « يراخبلا حيحص لاجر هو

 )11/1١/ ؛ ىئتقملا ١ و ء (1/15/411/1) ؛ فشاكلا دو « (؟7١/ه؟/9) « لامكلا بيذهت هو ء (؛ ٠١ /هدج/

 « بيذهتلا بيذهت هو 2 )15/1١١( « ةياهنلاو ةيادبلا ١و « )1١84/55/1( « نيثدحملا تاقبط ١و 2«

 . (508//8910) « يربطلا ريسفت لاجر » و « )5١١4/171/١( :بيذهتلا بيرقت هو ء (/١٠/ممهر/مر

 «# مه ه © ©

 ١ ١ يناهبنلا بلاط وبأ )1١51(

 ) ةعبرألاو « يراخبلا (

 (شو /ره : بط)

 (ش ١/را :هت)و .ء(شا١ /ر١ : خت)و . ( ش " /ر* : سق)

 مزخأ نب ديز . بلاط وبأ ٠ يناهبنلا , يئاطلا ١ جنزلا ةنئاك يف دهشتسا : يرصبلا

"1 



 ةمجعملا يازلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . ظفاح ٠ ةقث « ةرشع ةيداحلا نم : نيتئامو نيسمخو عبس ةنس « ةرصبلاب

 يثراحلا كردم نب رماعو ١ (ق ء ت ء د ء خ)و . (55/؟ خت) ةبيتق نب ملس : نع ىور

 دبع نب دمصلا دبعو , (س) و , (”8815 ست) يبيرخلا دواد نب هللا دبعو . (قف)و 9416 ستر

 . (ق ءيس ءتاءد)و . ( 1١5١ ست) يسلايطلا دواد يبأو ١ (3) و (1117و ؟١٠1 هت) ثراولا

 هللا دبع نب دمحأو ٠ (197/114/4) « ةناوع يبأ دنسم ٠ لهس نب دمحأ : هنع ىور

 (00/؟9/6) «طسوألا مجعملا ٠ ريهز نب ىيحي نب دمحأو , (194/48/“ ) ٠ ينطقرادلا ننس» ليكولا

 يناعم حرش ٠ رفعج نب مساقلاو « (0؟١/457/190) « دعجلا نبا دنسم ٠» يرهوجلا دعجلا نب يلعو

 ىنييارفسالا ةناوع وبأو « 07/94١٠0/ه) ؛ يقهيبلا ننس ه١ ايركز نب مساقلاو ء (491/1) « راثآلا

 . ( 50797/911/4) « ةناوع ىبأ دنسم»

 « ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ةياورلا يف ًاقودص 2 ثيدحلا ميقتسم

 هو 2 )81/151/١”( ؛ يراخبلا حيحص لاجر دو ؛ (؟518/007/9) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 و )97/١79/١( « ملسمو يراخبلا مهئع ىور نم هو ؛ )444/١17/1١( « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست

 1و2( ينطقرادلل' مكاحلا تالاؤس هو« (057/5) « ءاملعلا دلوم »و )١18184/151/8( « تاقثلا »

 (086١٠/ه/١٠) « لامكلا بيذهت هو 088 -هلك/) حيرجتلاو ليدعتلا : و 4567/4457/8(2 ) « دادغب خيرات

 2 )1١88/945/1١( « نيثدحملا تاقبط »و )558/5140/١( « ظافحلا ةركذت هو (1019/414/1)  فشاكلا »و

 مهو 0/7 هع ها « بيذهتلا بيذهت دو « 11 « ةياهنلاو ةيادبلا هو « 6 «ريسلا»و

 (407/505) « يربطلا ريسفت لاجر ١» و )55/540/1١ « ظافحلا تاقبط هو (1/9١11؟١/١17) « بيذهتلا بيرقت

 (؟454 : هت ) ىطساولا ديز - 7

 (شا١/را : هت : بط )

 « ةمجرت هل دجأ ملو ١ هفرعأ مل  ةرشاعلا نم . يطساولا ؛٠ شادخ نب دلاخ نب ديز

 روتكدلاالو « )44/١-7١7/48( « راثآلا بيذهت ١ ل هقيقحت يف ركاش خيشلا ضرعتي ملو
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 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا نيسلا باب

 ئشب هل اضرعتي مل «  (1454/161/4) ًاضيأ هل « هقيقحت ٠ ل يف ديشرلا

 ١ يربطلا خيش « يطساولا « شادخ نبا دلخم نب ديزي ٠ شادخ وبأ : ليقو « دلاخ وبأ :

 . يبهذلاو « متاح يبأ نبا هنع تكس « ةرشاعلا نم ؛ ًاضيأ

 . (1156 : هت) يطساولا هللا دبع نب دلاخ : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 « (دلخم نب ديزي) همسا نأ حيحصلاو ؛ فيحصت اذه : تلق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . اذه يباتك نم « (177) مقر اهعضوم يف (دلخم نب ديزي) ةمجرت رظناف

 (يرس همسا نم) ةلمهملا نيسلا باب ]٠١[

 )١545( ىيحي نب يرس *1١

 (ش"/را6: بط)

 (شا١ /ر؟ :هت)و .(شا /را" : خت)و « (شا١ /ر١ : ست)

 نب دانه يخأ نبا «  ينوكلا ٠ يميمتلا « ىرسلا نب ىيحي نب ىرسلا « ةديبع وبأ

 . قودص « ىرسلا

 /1و 747/١ 10١/19 خت) [ ميهاربإ نبا] بيعشو ١ (145 ست) رفز نب نامثع :_نع ىور

 (195و ١55 هت) و (هال/6و هد/9و هؤ/9و ؟؟/9و هه1/5و ةا/ث/5و ؛ 7/5 كالو 11/15١ 51/1١

 )4/١١9/1( « ينطقرادلا ننس ٠ ىسوم نب هللا ديبعو (011/541/) « يقهيبلا ننس ٠ سئوي نب دمحأو

 . )15/49/1١( « ينطقرادلا ننس » ميعن يبأو 2 ناسغ ىبأو 2 يئاوسلا ةبقع نب ةصيبق رماع يبأو

 دبع هنع بتكو )1١104/691/4( « لامكلا بيذهت » ءيراقلا دمحم نب رفعج :هنع ىور

 . )1١9/48/1١( « كردتسملا ١ بوقعي نب دمحم . سايعلا وبأو « متاح يبأ نبا نمحرلا

 هخويش مجعم نم ؛ - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « ليدعتلاو حرجلا » يف هتمجرت نم وهف « هذيمالتو

 ٠ه



 ةلمهملا نيسلا باب 0 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 /؟١م5/4) «ليدعتلاو حرجلا » يف متاح ىبأ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتل او ليدعتلا

 لاقو (5184/14/")و ؛ (145/159/1) ٠ يربطلا ريسفتل , هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذو

 . « ليدعتلاو حرجلا » يف الإ ةمجرت هل دجن مل يربطلا خيش»

 نم ةقث اضيأ ليلج خيش» :لاقو ىسوم نب نارمعل هتمجرت ضرعم يف ِهْنَسَح مث
 « يدراطعلا ةقبط

 (157) ةنس يفوت. يرصبلا « ينابيشلا ىيحي نب يرسلا « مثيهلا وبأ زييمت 65

 . يل « « ريبكلاو « ريغصلا نيمجعلا » رظناو

 . رانيد نب ورمعو « نسحلا : نع ىور

 . ملسمو . بهو نبا : هنع ىور

 /4) « ريبكلا خيراتلا ٠ و « (؟؟) ٠ ةفيلخ تاقبط هو « (؟ا///07) : ىربكلا تاقبطلا ١ : رظناو

 « لامكلا بيذهت هو «٠ 0-5 « ءاعدلا باتك ١ وء (1؟11/987/4) « ليدعتلاو مرجلا هو ٠ هيض

 بيرقت هو « (851/400/0) ٠ بيذهتلا بيذهت هو « )1١//1814/477( « فشاكلا ءو «م(الاؤه/ ٠١/786

 . (445/515) « يربطلا ريسفت لاجر » و « (557/0//0017) « نازيملا ناسل ه و « (571/90/1) « بيذهتلا:

 (45) ( مكحلا دبع نب ريمع وبأ) -5

 (شءهلر؟8 : بط)

 ( شا“"|ره قت)و ء (ش "/رال :هتز)وء.(ش ا" /را16 : ست)

 مهالوم « ينامثعلا ٠ يومألا , يشرقلا ٠ مكحلا دبع نب هللا دبع نب دعس . ريمع وبأ

 « ةرشاعلا نم . دمحم هوخأ هيلع ىلصو « نيتئامو نيتسو نامث ةنس « بجر يف يفوت : يرصلا

 . قودص « ةقث
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 وا؟144١0و ١٠75الو 14ا81و 15١٠و 6*4 ست) ىندعلا ىنوميملا رمع نب صفح :نع ىور
7 

 نمحرلا دبع نب دلاخ مثيهلا يبأو 2 (؟ةتةضالو 7818و "1657و "1 #"الالو "0411و ؟مخهو مالكه

 يدبعلا زيزعلا دبع نب قراطو « 0/88 قت)و 2 00041 هت)و «(هةههو ١/٠١ ست) يناسارخلا

 ست) دشار نب هللا بهوو .(11070و ١؟4-هت) يمرشخلا ةمادق نب دمحم نب ةمادقو 2« (144 قت)

 دمحأ دمحم يبأو ؛ ( 19و 0١74و 7١٠قتو 2 (1894و ١و /١ا/و 1:18 هترو 2 008١ خفو

 /1) « ىقتنملا ٠ ميرم يبأ نب ديعسو « )0/6//1١18( « ليدعتلاو حرجلا » قرزألا ديلولا نب دمحم نباا

 ٠ صاوخلا ملسو )70/1/141/١8( ١ : لامكلا بيذهت » مكحلا دبع نب هللا دبع هيبأو 26289

 نب رفعج نب يلعو 2. نوشجاملا كلملا دبعو غئاصلا عفان نب هللا دبعو ٠ (/81/8507/8) « لماكلا

 (0814/118/9 ) « ليدعتلاو حرجلا ٠ ليوطلا ديمح نب ىيحيو « يسينتلا ناسح نب ىيحيو . دمحم

 يبأ نب نمحرلا دبعو «٠ (1591/01/3) « لماكلا ه ينئادملا يلع نب دمحأ :هئع ىور

 نب ميهاربإ نب يلعو « (871/914/1) « ىقتنملا » دوراجلا نب ىلع نب هللا دبعو « يزارلا متاح

 وبأو « :٠ )198/91/١( لماكلا ١ نادمح نب دمحأ نب دمحمو 2« (/81/70//#) « لماكلا » مثيهلا

 (/7317/599/14) « دادغب خيرات ٠ ةميزخ نب قاحسإ نب دمحمو « يزارلا سيردإ نب دمحم متاح

 ٠ - يدع نبال خيش  دامح نباو 2 (888/914/1) ٠ نيحورجملا » يرورهشلا ليربج نب دمحمو

 ةناوع وبأو ٠ (1180/918/1) ؛ ينايورسلا دنسم » ينايورلا ركب وبأو « (047/83/5) ؛ لماكلا

 . (9975/91/) «ينطقرادلا نئس» دعاص نب دمحم وبأو (7/7/508/1) « ةناوع يبأ دنسم » ينييارفسالا

 نم وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -« باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . (107/95/4 ) « ليدعتلاو حرجلا » يف هتمجرت

 تعمس ٠ : (407/11/:) « ليدعتلاو حرجلا » يف متاح يبأ نبا لاق :_حيرجتلاو ليدعتلا

 . (« قودص وهو « رصمبو « ةكمب هنم

 . © قودص ىرصم » لاقف هنع يبأ لثس » : اضيأ لاقو

 : نيتئامو نيتسو نامث ةنس تايفو يف (ةامهقز") « مهتايفوو ءاملعلا دلوم 0 ّق ىعبرلا لاق

 لح



 ةلمهملا نيسلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . « دمحم هوخأ هيلع ىلصو بجر يف «رمع وبأ مكحلا دبع نب هلل دبع نب دعس تام اهيفو »

 بحاص - يطيوبلا ةمجرت يف 2 (00/11/144/14) « دادغب خيرات » يف بيطخلا لاق

 مكحلا دبع نب هللا دبع نب دعس يف : لاق ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم نع . هدنسب  يعفاشلا

 . « هللا دبع نب دعس « ةالصو ًاداهتجا مهرثكأو 2 مهدبعأ ناكو » : لاق  هتوخاو

 ةمجرت هل دجأ مل. » : لاقو (455/841/1) ؛يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ

 . « ( قودص) هنأب هفصوو « متاح يبأ نبا باتك يف الإ

 . « ةقث» : لاقو (4/1١15393/1؟) يف هركذ مث

 )١400( ةنسل ركفلا راد ةخسن يف فيحصت )0٠١"١( مقر رثألا يف عقو دقو : تلق

 ( ! سنويل ) دجأ مل يننأ ثيح ؛ « مكحلا دبع نب هللا دبع نب سنوي ٠ اذكه همسا درو ثيح

 راد ةخسن يف ام حيحصلاو « يدي نيب يتلا لاجرلاو ثيدحلا تك يف ركذ وأ ةمجرت يأ اذه

 . ملعأ ىلاعت هّللاو « مكحلا دبع نب هللا دبع نب دعس » ( 1418 ) ةيملعلا بتكلا

 . (518//401) « يريطلا ريسفت لاجر » : رظناو

 (51) يزارلا عيبرلا نب ديعس - 6

 (شا١/را"ع : بطر

 ( شا/ر" قت)و . (شا١ /ر4 : هت)و . ( ش١ /ر18 : ست)

 ملو هفرعأ مل « يربطلا خيش « ةرشاعلا وأ . ةعساتلا نم « يزارلا « عيبرلا نب ديعس

 كشلا ىلع  هطلخو . (”07/41) هفرعي مل مث ,« (57)يلبق ركاش خيشلا هلفغأ دقو ةمجرت هل دجأ

 ئشب هتمجرتل )58/١( « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو ٠ هيلي يذلاب -

 119١هو 51١٠و مكاو همالالو هدو هطاوو ,الو4و 56و 78 ست) ةنيبع نب نايفس : نع ىور

 و 556150 1411و 1450و ؟[هحمو الككمو 1؟ةالكو 1ظمكنو 1*لانو 11جعو 1؟لاؤو )ه6 15ه

 (م١0و 581 قت)و (90١١و ١"4و ١""و 1٠١ هت)و ("الالؤغو الالال١و "الا1 ١1و ؟”ممالو "5هه"و "4111و 611
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 /4) « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش دمحأ خيشلا هركذ : لاو ليدعتلا

 . « ةمجرت هل دجأ مل يربطلا خيش » : لاقو 89

 /١إ/4 )١/ « راثآلا بيذهت نم دوقفملا ءزجلا » ىلع هقيلعت يف اضر يلع خيشلا دكأو

 . ةمجرت ىلع هل فقي مل هنأ (404/1/١60)و «(اله

 (يدارملا ) ىلإ ( يزارلا ) نم « (ه"١١ ست) مقر رثألا يف هتبسن تفحصت دقو : تلق

 . (91/5/577) « يربطلا ريسفت لاجر ١ : رظناو

 نع ىنثلا نبا قيرط نم )1١١٠٠١( مقرب « ريسفتلا » يف يربطلا جيرخأ دقو

 يرماعلا « يشّرجلا « عيبرلا نب ديعس: وهو « عيبرلا نب ديعس زييمت ها

 ١ يراخبلا خويش مدقأ وهو . يربطلا دلوم لبق )1١١( «٠ ةنس يفوت « ةافولا ميدق وهو ٠ يورهلا

 . هرظناف )١١٠٠١( مقر رثألا دنع « « ريبكلا « ريغصلا مجعملا » يباتك يف ةمجرت هلو

 . )050/1١”( « ءاعدلا باتك ١ : رظناو

 مهمه هوه هع هم

 ينب نم . يسوألا « كلام نب يدع نب عيبرلا نب ديعس زييمت -

 « ةورع نع دوسألا وبأ هركذ اذكو « ةماميلاب دهشتسا نميف ةبقع نب ىسوم هركذ . ىبجحج

 . ميعن وبأ هبقعتو  نيعلا نوكسب دعس همسا نميف هدنم نبا هركذو

 . /909/1١7”( ) ؛ ةباصإلا ١ : رظناو

 ةهويقموم

 (17871؟) يخونتلا نامثع وبأ - 5

 (شحد/ارم: بط )

 ( شا"/ را" قت)و « (ش4/ر؛ :هت)و.(شا١/را١ سق)

 قدصلا هلحم ةرشع ةيداحلا نم ىصمحلا « ىخونتلا « نامثع نب ديعس « نامثع وبأ



 - (77و ١١ قت) يبهولا دلاخ نب دمحأو « (78870 ست) يدهم نب ميهاربإ : نع ىور

 ع 144١( هت) ىسوم نب دسأو ٠ يبهولا فلخ نب دمحأ )070/18/1(  « ىرغصلا ننسلا » يف هنكلو

 دبعم نب ىلعو + 17:٠( هت) يماشلا نسحلا نب يلعو ٠ (17407 هت) يفقثلا دايز نب نمحرلا دبع

 « ركب نب رشبو « 45١( قت) حلاص نب ىيحي و « 41١( قت) نانس نب ديزي نب دمحمو « 2٠١ هت)

 دئسم » رفعج نب آلا دبعو . (04/عه؛/#) :كردتسملا » حصان نب بيصخلاو « رذنلا نب رشبو

 لامث نب دمحمو ©« )٠١741/14/٠١( : ىربكلا نئسلا ٠ صفح نب ةيواعمو « )514/89/١( « ةناوع يبأ

 مثيهلاو ء (7١١407/1/؟) « باهشلا دئسم » يناعنصلا نامي نب دمحمو (0/85١9461/ا/) « ناميإلا بعش »

 . ةريغملا ىبأو 2 (50١1/؟8ا//١) « ىربكلا نئسلا » يكاطنألا ليمج نبا

 ال) « نازيملا ناسل » مثيهلا نب دمحأ نب دمحمو 3 متاح يبأ نب نمحرلا دبع : دنع ىور

 «ةناوع يبأ دنسم » ةئاوع وبأو « ٠ )50/780/1١( كردتسللا ١ بوقعي نب دمحم سابعلا وبأو (؟/م+/

 ” ةطالا لكلا

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم . - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلا زعي مل مسا لكو

 .( ؟:9/40/4 ) « ليدعتلاو حرجلا » يف هتمجرت نم

 (؟4//08/40) « ليدعتلاو حرجلا ١ يف متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . قدصلا هلحم « صمحب هنم انعمس

 «.يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ : تلق

 . (11"١/»ة98/1 ) « ىنتقملا »و « (1؟/9م/9) « نازيملا ناسل » : رظناو

 هه هه 6

 )١837( ينوكسلا نامثع وبأ -

 ( يئاسنلا )

 (ش ؛/راث: بط)

 (شا/ر#" قت)و ء (ش ١ /ر " : هتا)لو ء( ش 8 /ر17 : ستق)

 "همه



 . قودص «(ةرشع ةيداحلا

 و هم556و ١6١ ست) ديلولا نب ةيقبو 8١( ٠ قت) [ ىبهولا ] دلاخ نب دمحأ :نع ىور

 و ؟"اةخالو ؟18تم4و ؟4هدتو 18" 4و ا!5ا/الاو 15544و 15 ؟الاو 1711و "١١ ؛و ؟91/4و لاو 1١

 ء(س)و ٠ (548و 514١ قت)و ؛ (7801و ؟ا١ه١و ١1" هت)و ١ (0/4355و 754 هو “هالو

 . ("ا/"ة4و 1817854و 1408١ ست) ينيطسلفلا ةملس نب ديلولاو ١ (1978 ست) ديعس نب نامثعو

 ىيحي نب دمحأ« (881/41/1) ؛ نييماشلا دنسم ٠» قرع نب دمحم نب ميهاربإ :_هنع ىور

 //) ؛طسوألا مجعللا» ديلولا نب دمحأ نب دمحم ركب وبأو 2 (١٠٠/1881/؟) ,طسوألا مجعللا » ريهز نبا

 (0/018/970/15) ٠ دادغب خيرات» يصيصملا يندألا وأ ينذألا يقابلا دبع نب ىيحيو :« 1

 , ًاقودص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :حيرجتلاوليدعتلا

 . هب سأب ال

 بيذهت هو 2 ٠ )15400/90١/8( تاقثلا»و 2(؟51/4/١٠ ) : ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 هو (9١ا//145/١)  فشاكلا»و 2 ( 701/11/١١ ) « لامكلا بيذهت هو « ١1١4/50/4( ) « بيذهتلا

 . ٠١١8/979( ) « يربطلا ريسفت لاجر »و (؟117574/1؟19/1) ٠ بيذهتلا بيرقت

 . ىفوكلا « ينوكسلا « رصن ىبأ نب ورمع نب ديعس زييمت 4

 . ىليل ىبأ نبا : نع ىور

 .ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم نب نارمع نب دمحم : هنع ىوو

 . (115/00/4 ) « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 ("ه؟"56) زازخلا نامثع وبأ - 1

 (ش'؟ /را: بط )

 (شا/را : خت)و «(شا١/ر١ : سق)

 ؟ه



 ةلمهملا نيسلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ناطقلا : ليقو  زازخلا ةسبنع نب ديعس ؛ نامثع وبأ . بذكلاب يمر : يزارلا -
 - بوسئم الو « ىمسم ريغ  كامسلا نباو « (ه"و/١ خت) يدع نب مثيهلا :نع يور

 « )1١١//11938/941( « ريبكلا مجعملا ؛ ءاذحلا دلاخو « يساورلا ديمحو 2, 0756 ست) دابع هلعل

 )474/١/ « لادتعالا نازيم ه طيبن نب ةملسو « (1187/178/5) « ريبكلا مجعملا  قارولا دمحم نب دعسو

 نمحرلا دبعو : ماوعلا نب دابعو ٠ (411/181/14) «ريبكلا مجعملا » برح نبا بيعشو :ء

 « يوارلا قالخأل عماجلا ٠  يضاقلا بيبح نب رمعو « ديمح نب ةديبعو « يبراحملا دمحم نبا

 مساقلاو « (7184/1070/7) ه طسوألا مجعملا ه ءاقرولا يبأ دئافو .« يرازفلا ناورمو ء(40/ 400

 ' عيكوو (017/197/1) « ريبكلا مجعملا ٠ بينملا نب رجاهملاو (4074/17/8/4) : ريبكلا مجعملا ٠ كلام نبا

 ريرضلا ةيواعم ىبأو ,« دادحلا ةديبع ىبأو هيلع نباو (١٠141١/م/0) «يقهيبلا ننس» حارجلا نبا

 ىسوم نب مداو اوال ينطقرادلا للع» ينمدالا نامثنع نب دمحأ : هنع ىور

 )1١9/ «ريبكلا مجعملا» -يرتستلا قاحسإ نب نيسحلاو 2« )017/0107/١( « لامكإلا ةلمكت ١» يراوخلا

 ةبيش نب نمجرلا دبعو ء )017/191/١( : ريبكلا مجعملا ٠ نامسلا عيبرلا يبأ نب ديعسو ء( 4١

 )١/ ؛ يوارلا قالخأل عماجلا ٠ ليعامسإ نب دمحم ليعامسإ وبأو ء )٠٠٠١/474/1١( « لادتعالا نازيم »

 ةتسر نب هللا دبع نب دمحمو ء (601/9//4710) « طسوألا مجعملا ١» بيعش نب دمحمو « 440

 « (1187/758/5) « ريبكلا مجعملا ٠ هدنم نب ىيحي نب دمحمو ء(14160/78/1) « يقهيبلا ننس»

 (97/5) « ناهبصأ تاقبط » ميرفلا نب ركب وبأو ء (11978 )1١//940/ هريبكلا مجعم لا » لهس نب رمعمو

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم «  ضيرعلا دوسألاب هتزيمو «  باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « ليدعتلاو حرجلا » يف هتمجرت نم

 حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارتو ٠ ركذي ليدعت ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 رعي الو 2( رظن هيفو 2« قدصيال ٠ بذكلاب يمر 2 ًافيعض , اباذك : هنوك نيب هيف ليدعتلاو

 . « يربطلا ريسفتل ٠ امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ دقو

 "هال



 (14؟9/514/1) « يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا » و ء (197/ه1/4) «ليدعتلاو حرجلا ٠ :رظناو

 /584/1) ٠ ىئتقملا» و « (؟4158/154/9) «ءافعضلا يف ينغملا هو « (7701/571/5) « لادتعإلا نازيم هو

 مه/) «نازيملا ناسل» و « ("ه/70/4) :ةجاجزلا حابصم»و «٠ (؟44/4 وا؟9/؟) « دئاوزلا عمجم ١ و « (4 ال“

 . (450/9) « ريدقلا ضيف دو ء« (1144/

 (601579) ريمث نب ديعس - 6

 ( شا /ر١ : ست) : بط )

 خيشلا هلفغأ دقو ؛ ةمجرت هلأ دجأ ملو « هفرعأ مل « ةرشاعلا نم « ريمن نب ديعس

 ىدحإل اعبت (”6/4) ؛ يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف يكرتلا خيشلا هامسو « يلبق ركاش

 .ئشب هتمجرتل ضرعتي ملو « (رمع نب ديعس) : تاطوطخلا

 . (0459 ست) ةيواعم يبأ : نع ىور

 . يربطلا ريرج ني دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 يتلا ثيدحلاو لاجرلا بتك يف ركذ وأ ةمجرت ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 . رخآ مسا نم « ًافرحم همسا نوكي نأ ىشخأو « يدي نيب

 « ةقث . ةعساتلا رابك نم « يفوكلا ريرضلا مزاخ نب دمحم : وه ؛ ةيواعم وبأ هخيشو

 . هريغ نع هتياور يف مهو امبرو « شمعألا ثيدحل سانلا ظفحأ « ظفاح

 . ٠ يربطلا ريسفتل ٠ امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ دقو

 ةدانج نب ملس بئاسلا وبأ كلذ ىلع هعبات دقف ؛ ثيدحلا اذهب اذه ديعس درفني ملو

 /؟) « ريسفتلا ٠ يف يربطلا امهيقيرط نم ثيدحلا جرخأ دقو « فلاخ امبر ةقث » وهو ؛ يئاوسلا

 نع « ةيواعم وبأ انثدح : الاق ريمن نب ديعسو « بئاسلا وبأ ينثدح : لاقف (0474/ ه/*

 انولغش » : هلك هللا لوسر لاق : لاق يلع نع لكش نب ريتش نع ؛ حيبص نب ملسم نع شمعألا

 نيئاشعلا نيب اهالص مث « ! اران مهتويبو مهروبق هللا ألم ! رصعلا ةالص ىطسولا ةالصلا نع

 احلل



 جشألا ديعس نب هللا دبع نع ( )140/5//١8 ( هحيحص ٠ يف ةميزخ نبا هجرخأو

 « ملسم نع . شمعألا نع « ةيواعم وبأ انث « ةدانج نب ملس انثو « شمعألا نع ريمن نبا انث

 ةالص ىطسولا ةالص نع انولغش » : ديك هللا لوسر لاق : لاق يلع نع « لكش نب ريتش نع

 « اران مهروبقو مهتويب » : جشألا لاقو . « اران مهتويب » : - لاق وأ « مهروبق هللا ألم رصعلا

 . « ءاشعلاو برغملا نيب » : ملس داز . نيئاشعلا نيب ىلص مث

 : يه عضاوم ةعبرأ يف دنسملا ) يف دمحأ مامإلا ًانتمو ادنس « ًاضيأ هجرخأو

 . ةيواعم يبأ نع « (411/117/19 « 5107/81/1): لوألا

 . نايفس نغ نمحرلا دبع نع ( )5/175/1"٠١ : يناثلاو

 . نايفس نع « قازرلا دبع 2« :)١11145/١45/1( ثلاثلاو

 نع مهعيمج ناميلس نع ةبعش نع رفعج نب دمحم نع :)١148/161/1( عبارلا و

 هب ... شمعألا

 نب ريهزو « ةبيش يبأ نب ركب يبأ نع ( )1١//717/48” « هحيحص) يف ملسم هجرخأو

 . « .. مهروبقو مهتويب » لاق هنأ الإ. هب :. ةيواعم وبأ انثدح : اولاق « بيرك يبأو « برح

 ١ : امه نيعضوم يف ىربكلا ) يف يئاسنلا هجرخأو

 نع « سنوي نب ىسيع أبنأ لاق ؛ ميهاربإ نب قاحسإ نع + (”58/169/1) : لوألا

 هب .. شمعألا

 , هلثم ( ١٠١ ؛ه/م٠علو) : يناثلاو

 : يه عضاوم ةثالث يف ( ىربكلا ) يف يقهيبلا هجرخأو

 . نامهط نب ميهاربإ قيرط نم « ( 1444/430/1) : لوألا

 يناثلاو :) 5/٠١05/9١ ( هلثم . ٠

 « ةيواعم يبأ نع « ةبيش يبأ نب ركب يبأ قيرط نم 5 22 ثلاثلاو



 : يه عضاوم ةثالث يف ؛ هدنسم » يف يلصولا ىلعي وبأ هجرخأو

 شمعألا نع نايفس نع « يدهم نب نمحرلا دبع قيرط نم ٠ كي لوألا

 . هب .. ىحضلا يبأ نع روصنمو

 . هب شمعألا نع . دلاخ نب فسوي قيرط نم ("41/815/1) : يناثلاو

 هب .. شمعألا نع « ةيواعم يبأ نع « برح نب ريهز نع (91/518/1) : ثلاثلاو

 امك « امامت قباسلا ثيدحلا جرخأ دق « يربطلا نأ ينظ ىلع بلغي !! اذه ىلعو

 . ناخيش هيف هلو « ةميزخ نبا هجرخأ

 . ( يئاوسلا ةدانج نب ملس بئاسلا وبأ ) : لوألا

 .( جشألا يدنكلا ديعس نب هللا دبع ديعس وبأ ) : يناثلاو

 , بئاسلا وبأ يئثدح ٠ : لاقف هانك يربطلا نوكي نأك « خاسنلا ىلع فرحت دقو

 اهيف فرصت يتلا ( ديعس) ةظفل تيقبو , ( وبأ) ةظفل تطقسف . ريمن نبا نع . ديعس وبأو

 . لوهجم اذه ( ريمن نب ديعس) نوكيف الإو. دانسإلا اذه يف وه ام وجن ىلع . خاسنلا ضعب

 ةلع ( ريمن نب ديعس) نوكي الو « تيأر امك« ةريثكلا هقرطب . حيحص ثيدحلاو

 . لآلاو عجرملا هيلإو « لاقلا باوصب ملعأ هّللاو .!! لاحب ثيدحلل

 )١( يومألا نامثع وبأ -

 ( يئاسنلاو ١ يذمرتلاو « دواد وبأو ١ ملسمو . يراخبلا )

 (شا١١/رهو : بط)

 (ش"؟/ره: قت)و (شا*/ر١١: هت)و (شا"؟ /را/ : خت)و (ش4 /را'“ : سق)

 نب ديعس نب صاعلا نب ديعس نب نابأ نب ديعس نب ىيحي نب ديعس « نامثعوبأ

 نيعبرأو عست ةنس ةدعقلا يذ فصتنم يفوت . يدادغبلا ٠ يومألا . يشرقلا ٠ ةيمأ نب صاعلا

 "5 و



 ةلمهملا نيسلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 , ةقث ا ةرشاعلا نم نيتئامو

 و 0817 ست) ثايغ نب صفحو « (/ه١7 ست) ىشرقلا دمحم نب طابسأ : نع ىور

 هللا دبعو «  لكشم وهو 0454(  ست) يومألا ديعس نب نمحرلا دبع نب ديعس همعو ء دم

 "4350و 454 ست) برح نب مالسلا دبعو .( "4هو ١5/581و 8588و ١865و 644 ست) كرابملا نبا

 ست) ريرضلا مزاخ نب دمحم ةيواعم ي يبأو ؛ (ت)و . 44١( هت) سنوي نب ىسيعو ء(0166و

 404/١( خت)و (17958 ست) يومألا ديعس نب دمحم همعو . 1١/( قت)و 2 ("84171و !"مكةو 51

 نب ىيحي هيبأو 2 (50/ههت)و 1١17( ست) يدع يبأ نب دمحمو « (48 قت) ليضف نب دمحمو

 وةك 1157و 8:5 ؟وددا/ ١و هالؤم/و ١775و 1" ستت) يزاغملا بحاص يومألا ديعس نب ديعس

 1 و "1851و 5114و 517416 "11و 15444 784 55و ١717و 15785و 1هوالةو ١1*"ا/اثو خلو

 و ههزو ه15 قت) و ء (؟7888و 7784و ١5 40/و 17"ها"و )8 مأ/و 741١و ةكل"و ة78و ١1١ هت)و “(١

 .(سا تاءدءما خلو (779/1و 1/١711و 5١ه/5و 44/1١1و ه”/1و 144/١ خت)و 17

 قاحسإ نب دمحمو 2« (1807/98/# ) « ةناوع يبأ دنسم ٠ ىقيلاوجلا نادبع : هفع ىور

 /55/8) « يقهيبلا نئس ٠ جرفلا نب دمحأ نب دومحمو 2 ٠)000/10/4( يقهيبلا ننس » ميهاربإ نبا

 . (لهمل

 : ًةقث: هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :حيرجتلاو ليدعتلا

 ْ . أطخأ امبرو « طلغي « هيبأ نم تبثأ « ًاقودص
 تاقثلا ١ و ع« (”14 /74/4 ) « ليدعتلاو حرجلا هو « ( */١1/45/011 ) « ريبكلا خيراتلا ٠ :رظناو

 /414/؟ "١/85هه/١) « نيعباتلا ءامسأ ركذ هو « (4719/0/940/4) « دادغب خيرات هو .242 8

 1و( )510/101/١( « ملسم لاجر هو ء ( ١/1/1 ) « حيحصلا يف يراخبلا مهنع ىور نم ١ و « (5

 ليدعتلا» و « 41١/591/١( ) « يراخبلا لاجر ١ و « 240/111/١( ) « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست

 دو( فشاكلا هو ع (؟1الا//١4/1١٠) « لامكلا بيذهت ١ و « )1141/1١40/9( « حيرجتلاو

 ) « بيذهتلا بيذهت هو ؛ 7-3 */م0/1) ' نيثدحملا تاقبط ١ و « ( 4176/8917/١ ) « ىنكلا درس يف ىنتقللا

 ريسفت لاجر مو 06-050 1/0 ' نازيملا ناسلا و « 410/47/1١ « بيذهتلا بيرقت دو ©«؛©< 4

55١ 



 يربطلا « )1٠١70/915(.

 ١ - يساؤرلا دمحم وبأ )١45(

 (ةجام نباو . يذمرتلا)

 ) /راكؤال: بط  1١5(شا

 (شاة/راكك قت)و« (ش "٠١/ر١٠٠ هت)و 2 (ش"8ة /رم خترو 2 (ش 48 /ر؟86١ ست)

 عيكو نب ميلم وخأ «  يفوكلا ٠ يساؤرلا ٠ حارجلا نب عيكو نب نايفس . دمحم وبأ

 اقودص ناك « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو عبس ةنس « رخآألا عيبر يف يفوت عيكو نب ديبعو

 . هثيدح طقسف « لبقي ملف َمِصُنف ٠ هثيدح نم سيل ام هيلع لخدأف هقاروب َيِلْتْبا هنأ الإ

 « (ت) (؟0784و 14440و 196511١88 ست) فوكلا ريشب نب دمحأ : نع ىور

 ١١؟47 ست) يزارلا ناميلس نب قاحسإو , (8436 هت )و « (1؟517 ست) يشرقلا دمحم نب طابسأو

 ست) قرزألا فسوي نب قاحسإو ع (00475و ١١و ١/ملاو ١ا/االالو 111354و ١٠17و ١؟1404و

 ليعامسإو « (1ه55 ست) نابأ نب ليعامسإو . (ت)و (؟576هو 1841/7و ١؟884و ١١ نمو 4

 و ا١؟416و ١؟7الالو 9311١١و 544١٠و ١٠1هزكو 1١ هذهو ةكلالو ؛4همزو 4945و 4١" ست) ةيلع نبا

 و ١!"ة1و 885١و 6854١ا/لو 6١"ه١و 6١!ةهو ١ت!؟8١1و 484١"و ١"الا١و ١"/4١و ١ "تعدو 6

 و 194:50و 149"هو امالاهو امتكفخفو ا8545١و 4١1"١8و 5"1877و 8١؟؟6هو 1١8١ 4قو ام42١و 18٠4

 مكلا خت)و 2 (؟55١81و 18١ 548و ؟!/435و ؟11/46و !ةةا١١و 9١1تة5و 1954و ١195و ١91 88و 4

 ريرجو«ع (؟0هم46و !١هها7ا١و ١٠١؟١1:1و !١ها١مهكو ١5 8١١و ١:مه8 ستر ون نب رباجو ء(ق)و (1١///١1و

 ة1"517و 1518و ةككالو ةد56و 4559و 4 751/و 4185و ؟4ههو ؟؟64و ٠7١9و 785 ست) ديمحلا دبع نبا

 و )5١ء1و )5١ددو 699١١و ١١ هخالو ٠١ ت35و ١١ ه44و ١١هئالو 645١٠و ١٠1"الهو ا١؟15و 9١١1و

 و ١١ةؤ4هو 91١١ا/8و !١١ككالو )915١و 4١١زال١و ١١مى44و آذ1اهو 1١ الفهاو !١١الاؤو ا١كرحو 1 5*ه

 و ١؟؟"١و ١؟١؟فمو !١؟١لكو ١؟١ذكو ا١١الك١و ا590١١و ١١54١9 1179“ 1 و١١44 و١ "1١١5

 و ١؟87ا/و ١؟تالكو 7١؟644و !١؟هدكو ١؟444و ١١471١9 54"17و 1١1؟"1“"و ١؟"14و 17؟"١كو ل

 لح



 ةلمهملا نيسلا باب ش ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و ١"4ى1/و ١"١441و 1144و 1184و 1" ءكألو "وو 1؟ةيعو 11911 ١179الو 17مالالو ماا

 و 1١ة35و ١"4ة4و !١"9954و ١"8الاو ١؟1"١8و ١1811 1114و "1و 1و و “ا

 و 5558١و 498١هو 488١و "١41 41و 108١و 584١و 14 781م/و ١؟؟64و ١4 7ا/لو !١؟!ءكو 18

 و ١6١ة55و 6١اذالو ١1١16و 5545١و ١؟4م91لو 5١ا/548و 15/١ الو 4١ا!لءكو 456١و ١؟"لالو 89

 و 11١5١و ا5١أ١١1و !هؤ١6و !65١ءمىلو 657١و #166هو اه" 919"و "١6 الو ١67 )ا/و 1/94

 و 186١و ١1الاالءو ١الا517و ١1!/164و 11/01 ا ؟لككو افتحو ١1؟ىل"؟و 1 5م/ا“و امو اإل

 و 8١ل7/44و ا4١الكاو 18596و 185469و 185519و ١ 81هالو ام١ال+و ا!خ٠هعلو 1١8١ اا/و ظالماأو اللا

 و ؟١5الهكو ؟١1١5كو 5١95١و !١ة5ىخ117و ا19ا/51و 147"١مو !91؟ا/ؤلو 19755+١و !919١الو !9؟حكمهو 9-4

 و 181ا/4و ؟8١5811و ؟/4155و ؟/845و ؟الالهدو ؟هزز“او 7؟818و 7545و 711" ذو ؟١ 1856و ؟راقا؟

 "7 لهت) و (151ا//1و ١54/1و 31/١ خت) و ( "8145و "1/53 "11و لاو لا خو "مك“و "هال

 2( ( "0416و ؟الكهو ؟؟556و !؟١48و 5١١١و ؟!؟6١و ا1مالدو االالزو ١!لء١و 1785و ١551و 45١5و هالو ا54و

 وي (77550هترو 00 14:3١و ١1151591١١١٠١ ست) نوع نب رفعجو . (ت)و . (04“ قت)و

 44١ة48و 5955١و ١42559 4١م ست)  ليعامسإ نب قاحسإ همساو - يزارلا هيوبحو ء ( ه1 قت)

 و ا١6الاو ١5١ غىلو 15١١ الو !١هؤ١الو 58117١و ١ اهو 5١و 704١و !١هاملاو 4:١5١و 74١5١و

 ىفعجلا ىلع نب نيسحو « (70457 ست) ىعخنلا سيق نب ةلمرحو 2 (188148و 5/١"4و ١

 و ١المالثو 14158و ١70١4 197١و !1834و 1١؟546و 1540١هو !؟4١الو ١؟١1ا/0١و 455١1١و 1١547 سق)

 وا4١ 51و ةكل5و ؟15:4و 5١15و ؛"48 ست) ثايغ نب صفحو , (م١1 هترو ع (188988و 6

 و ١57 مكو ١4١الالو 74١1١و ١4١ دكو ١"ل517و ١؟511ا/و ١١ وزؤل١؟ ١ م5ألو ١١الا9و ول ت“ك

 و ؟الكا5و 7ا/هالاثو ؟1١لالاو 1851/8 ١ا/1145و 1/1 11 /هءو ١؟ها"او 51١ا/4و ١هالالاو 45

 دامح ةماسأ يبأو 3 «ق 2 ت)او 1017/١( خت)و , (117“هو ١١168 هت) و , ("لا/هاو 18١ 494و 7

 و 4١٠ئالو 1١8459١١ 8448و :1٠١8 8ول١ا/ا"١و )ءكهدو !١مدا"و ١55ا/و الال9و هال ست) ةماسأ نبا

 وا 1781"او ١"6945و ؟"هالاو ١"*ه1و ١"ا11و 5"11791و 178ما“"و ١1 8495و ١ ؟هاخو 17"ة6كو “١١44

 و 1556١و 4١هكالو 45١؟الو 4459١و 54484١و 44١؟5و 4415١و 5159١و 7١5١؟19و ١١41١ا/و “١4١١

 و ١54479 581١و 1517و ١؟؟1/8و ١هرزكالو !١هالهذو ١هدلاو !١ه)ا/“و ١؟الالاو 155ت60و 45



 و 8798١و 411١ل١و ١18م1و ١الةكمو )"98و 1و 11/او ١الالالؤو زادتتو ١و اك

 و 19١7و ؟١ال5١و ؟618١و ؟7517١و ١7؟41؟و 9١ال١الو 14خ4546و امخمالاو ا4خالاو 185559 4

 (؟107 و 7هال5و 15:4 هت) و ل (1791/1/و 7817 ةرو ١71/811و ا! 49و 7/1" همو 7ةزمالو ؟هزكالو 5

 و 51١7١/و177١17؟ ست) يساؤرلا نمحرلا دبع نب ديمحو ,2 (ت)و 2( ١194/1١1و ه١/44و ١الال/١ خت)و

 و 51١ و4١”؟١ وا"“ل/ا؟١ و4؟١"١ وىة!"١ وك١ه"١ وكلاه١4 وهت5؟١4 و١4856 و517ذة١! و١) ١5١١

 « (ت)و . (14هالو 118" هت)و :؛ (45١١7و ١183و ١ا/515و 159ا/5و 445١و ١55١و 45

 نايح نب دلاخ وهو  زارخلا ديزي ىبأو ١ (ت)و . (1748هو4478 ست) يناوطقلا دلخم نب دلاخو

 وا17١هو ١٠ه ست) ةدابع نب حورو 2 (548111"و 1215هكو 5911١؟و ١هل5هو ١4١ 11* ستر  ىقرلا

 بابحلا نب ديزو ء ( 17851 ست) يدع نب ايركزو ١ ( ق)و . (”57الو ١1587و 54"1هو 4

 ١ا/ه4ا/و 1/475١و 1/4717١و ١/١ 795و 595١و ١61 848و 459١/لو ١؟ه7؟هو 45١١و ١؟١ههو ١١90 ست)

 و 7867و ؟ا/541"و ؟هالالو 59175١و ١؟4ةخو اخالخءو 185همو 1855و ا١461"و ١ا/م5"و ااخاو

 نب نايفسو .ء(ت)و 2 144/١( خت)وء(١1"القت)و ,(0١5١و ٠1ه هت)و .( 0./7870و ؟ا/ةها/

 را95١1١١و45١١51779531١١1و 5١١١هو 6١١١و 67١٠هو ١٠ا/57"و 5404و 91"4/و "١4 ست) ةنييع

 و 415560١و 4747١و ١؟١اذمو ١؟م١4و ١""١و 1الا1و 994١و 1""دكو ١؟ا/خءو !7هو"و 4

 و ١ا/هالالو ١له18و ١ا/!155و ١ا/١”4و ١؟474و ١547١و ١؟١17١و 49١ا4و 4١؛"41)و 0 ١42759

 وز 9814١و ١ةى4)١و 9١ا/45و +١9 75و 6١9١و !١9١)١و 1884و 187315و 874١"و ١١8١59)

 و 41١78و االدالزو !اله74و /ا/ه5١1و ؟؟415و ؟!؟مهو 849١7و !84١ةو ؟١الالاو ؟5١ةهو “7١47

 ور 5١75و 6١18و 1588و ١١"١و 84١٠و 8١ الهمو ١8“و 5 8الهت )و, (١718441و 184148 6

 ١ خت) و « (9/44و "١5ا/و 0494و 14و 56 قت)و 2 (17955 58154 1541 ؟؟54خ6و !6١141و ١١74و "40و ؟ا/

 و 194١1و ؟١48 ست) رمحألا نايح نب ناميلس دلاخ يبأو ء (ت)و « ( "44/19 ) ١/04

 و ا١١1ا8و ١١١ الالو 1١١ "و ١١) ]6و !)1دكو )952١و )4١ىلؤو !96١١"و )١١زالالو !ءالءوو مل

 و ١"هالدو ١"4هؤو ١"ا91لو ١١ا:4و ١؟؟344و ١؟54هو 7١؟47؟و 957١١و 44١١١و ١١١١و “١٠٠١5

 و 181/8و 18945١و ١ا/"ا9و !١هخعخو !١ه5415و !هكاللو !١ه5ل1و 4١ا/ءالو 4555١و 41791١1و 1
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 ةلمهملا نيسلا باب | 00 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ( 3070و ؟8خلك هت)و (”ا/58هو "هزار "؟هاكو ؟ا/ت05و 1و 515١و ؟١ه١"و 4١1هدكو ا مهدال

 و ١؟ههالو 17717١١و 55١٠الو 81١٠1"و 55١٠و ٠١١107 ست) فسوي نب لهسو . (ت)و (؟١/54١ خت )و

 و ١46191 ست) يبلكلا ورمع نب ديوسو 2 41/١( ترو 2 (1401 هت)و (18550و 178الةو ٠660

 كاحضلا مصاع يبأو ١ (ت)و ( ؟58ا/1و 5847١1و 9١م1"هو ١!/١4مو ا١!/ها"خو !ا/ل؟١ خو )اللؤ0و 5م

 را١؟؟4و 44١١١و 44١٠؟و ال١5 ست) سيردإ نب هللا دبعو ء(10519 ٠١500 ست) دلخم نبا

 و 165184و 1١ 6757"و 4١تالا"و 4"1 منو 118١و !١؟977و ١؟4الالو ١5١١و ١؟1ةكول4"18و

 و ل97عو املكلو 1ةدتكو 1مدككو 1/4)4١1و 15كمالو 5١1كلالو 15""هو 16هرخد7و !هالؤالو )هحل#

 قت)و 2 (1/8١1و مالو غ1 هت)و , (؟0/91719و ؟"ةؤ1و ؟1١ا/و 9١1ا/5هو !9ا!/54و 191859 5

 و 9١160و14400و ١45198 ست) ىكملا ءاجر نب هللا دبعو ١16١40( ست) ركب نب هللا دبعو .

 و 1451و ١؟"44و 954هو 9644و 1595 ست) ريمث نب هللا دبعو . (17/8919و 1/654١و 50١ه8و 4

 و ا55١هالو !؟هه1و 5-5 5١؟1/48و 5١ءمالو !١هةهاو !ه"الؤو !6١ا/8و 4١هالا"و 4١؟40و

 و ١ا/هدحو الهو اال١44و ١ال4 ١1و 1ا/9»و )ال1 هوو 1١) ةنو )ةكلخو 15418و 1 ؟م1"و 14

 و 1867هو ا4١هذأو 1ماللو 1815)و أ3911؟و ا١4511١و 1١814١0 46١18و ١!/ةمالو ا١الة85و الالم

 و 1954و ١1ةككفو 95١1ه"و ١؟هؤمو 9604١و !١ة؟5)4و 97515١و 9١؟4؟و 1١ منالثو ا1مذالا#و 45

 واع (144) هت )و ؛ (53745و "5510و 5857و ؟1".ؤو 7117:5و 7١ ؟ه5و ؟١ا/هألو 99١1ا/7و

 و 15:05 ست) ىلعألا دبع نب ىلعألا دبعو . (ت)و . (*1448 ست) بهو نب هللا دبعو ء ( ت)

 و ١؟44)و ١؟454و ١؟457و !١؟١4الو ١؟1"ةرزو !١١"4ا/لو اا م'او 84١١و 55١1؟و 9194١٠و ١٠"ال؟

 و ؟3؟56هو ؟م١14و ؟الالة"و ١"8خمو !١هلاهو !1ه5ك“"و 14١1و !؟هداو "14١ 5و ١"الءكو 55

 ت)و . ( هم١ قت)و ١ (؟841و االالكو ١54١و ا5كالو ة5؟و لك١و هذخو /هت)و ء( "8579و "50

 نب نمحرلا دبعو ء (ق)و . (19414١و 44١هال ست) ينامحلا نمحرلا دبع نب ديمحلا دبعو « (

 و١1491 1094و 1684و 1؟"هزو 1؟؟11لو 394١1و 544١٠1و 40/5١٠و 4558 ست) يبراحملا دمحم

 و 65١+الو 4١+65و 449١و ١ه؟مالو 67١ء١تكو |! ٠6ددو 18495١و ١؟ا/"4و ١؛هذدو ١؛هككو !؟ةاه

 و ١الا5ا"و ا547١/و ا١5١هالو ١ 64ةهخو ١69١مو ١هخقحو 5855١و ١68١و !هالكاو ١هكالمو !هكلا
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 يرطلا خوش مجسم سلا ا
 و 141419 1414و 1مدكالو اهطالخو معو 11/فو ةالفالاو 1145و 1اله44و 1451و 1141
 ور ؟5948١و 5١917 6و ؟١لكحو ؟١ىلالكو 9١ةدالو !١؟مخالاو !91/الهو 919١و ١1ة5ا/اثو 9١1؟الا؟و ١و1

 و0١5١١ ست) يدهم نب نمحرلا دبعو .(ق)و ء( 761/١ خت )و ١ (18:44و ؟/8105و 4

 و 1151و ١؟١55و ١؟8ف0و ١؟558و ١؟474و ١؟""الو 19917١"و !١١١فرذو ١١١ككو ١١كلكهو 4

 و 5١581و ؟الككمو ؟الككلو ؟ا!ل؟ةا١واكالتث؟ و 454١هو ١55١و 1450175و "١4 5١و ١"35596و 1*1

 دبع نب زيزعلا دبعو 2 (5850١1و ١447 ست) ثراولا نب دمصلا دبعو . (1886 هت)و 0 2

 و541١1و 557١٠و ١٠ه58 ست) ىفقثلا ديجملا دبع نبأ باهولا دبعو. (4١١1ه ست) ىمعلا دمصلا

 وا9١٠٠ا/ه ست) ناميلس نب ةدبعو : (؟5885و ؟551و 7547و ١7مزلدو 17 هت )و ء (744١و9 1

 و 59:08١و ١ 5584و 6١تداو 59176١و 47178١و ١"هالهو ١"١4لو ١؟ة41و !١١هة4و 55١١و “١٠١947

 و 54""78و ؟"١ا/14و ؟5485١و ؟55١ا/و ا9١الالالو امككحو امك هو ١الالكاو “١/١ خو 1ظ؟الملو ١م“

 وا119١٠1"و ؟1؟؟4و ال” ٠ ست) ىسوم نب هللا ديبعو . ( 7/5 خت )و (؟"91و 7١١ هت) و (1 101“

 و 5١١ا/5و ١١ة4هو 99١١؟8و ١١ةوككو ١١ة5حو 92١١و ١١الالا"و ١٠١ةالهو ١١ههزو !١١الالا"و ١٠هزله

 و ١"5:5و ١"49و 18"1خءعو ١"ءلك 7و ١"ءدمو !١؟ا/4الو !١؟ت"ءو ١14١59 ١؟4١هو )١ال55و ل5

 و ١ةكةالو 4١1675و ١١65١؟و 1١45١؟و ١54 خ4خو ١4١تلاكو ١؟٠١مهالو ١؟ءامو ١"الا١و 5414١"1و "54

 و ا141/5الو ١1ماله"و 4١الهاكو 85١1ا/4و 1١ مم55و ١الةىخ8و ١ا/875هو ١ال4هزو ا1/١“و 54١"دو

 دبع نب ءالعو ٠١47(2 قت)و 2 (؟15ا01هت )و .2 (797515و 7815و ؟١ 86و 9١ا/لة١و ١ةرد٠

 ست) ةنييع نب نارمعو « (١/18و ٠٠0/١ ترو 2 (17ا1و 14444و 5١151و 1١5١٠ ست) رابجلا

 ١51١ الو 584١و 5١!ه4و 217١و ١٠ 16[571و !؛"”فهو 4١؛4ال١و !"م19و ١٠١م١حقكو 4١١٠و 85١6١٠و الو

 دعس نب رمع « دواد يبأو 2 (مك/١ ترو 2 (؟11لالثو ١7!14هو !١ةخذ1و !ةةخهمو 413١و 151/و

 ا3155و 155"و ١٠5١1ا/و !6١الالالو 16: 44و 4١ة554و 451/4١و 14455و "1١ خو ١١؟64 ست ) يرفحلا

 ست) يسفانطلا ديبع نب رمعو .ء(ت)و ٠٠١١ و114/1١( ٠ خت)و (١١ا/و 0١١ه هت )و ١ ( 9١5؟1/و

 مت )و « (0هو ا/"”6 ست) دامح نب ورمعو . (48١1ه0و ١١897 ست) نوراه نب رمعو . (ق) و 0531/

 نوع نب ورمعو 2 (81١1و 15881914418 ست) ةحلط نب ورمعو 2« 4/١9 ٠١( ١/١٠و مال/١و 1



 ا4ذخددو ١1؟هكلو !5هكالو ا5هكحو ١ةهههو “١١ ست) يزقنعلا دمحم نب ورمعو 2 19971١( ست)

 و 1890و اذ4ن45و ا8مذ0و ا1مكلو اذ1م"و اذههكو 18811و 184799"و امهلذو ١1848الو امخحلو

 و 15: 75"و ١9١ 56و ١9:3١ ؟و !18ةممو 1491/هو امككألو 1خكك5و 14قكحو 1445ا/لو 4"149و 5

 و 9180١)و 197؟"و 4١911١و 5١975١و ١9١ا/4و !١ة151/و 91١1"١و ١41 1١/لو !194)5١و !9.ءما"و

 و 1970009 1969و 191" 197"الو ١198و 1١91919 9١؟0/5و 9١؟ا/هو !9١؟ال)و 1954و 45

 و 915١الو 545١هو 9424١و ١؟4ها١و ١94759 4947١"و 95:75١و ١44١ءو 99١"9"و 9١مل" و 19/4

 و 4١هحاو ١ ةمابت#و 9١هككو 9651١"و !9١تالالو !؟ت)هو 4١تدوو 4449١و 948١)و ١548١و 1

 و 9١ا!ل15و 90:15١و !١ةك335و ا١؟51/4و ا١ةدتو 957١و ١95 1"و ١951١و !5514١خو 9١ت0١9و 5

 و ١1ة465و 19815و 19م5١و 191055و 45)19و !84!194و 1!ةالزخو 9185١1و 0١191/4و 1916و 1/1

 ؟١هلاو 501/١ 5١4/١ خت)و 2 (١15451و ١9441١و 4"1997و 1998"و !ة خلو ١4 14ا/و ١ةمحاو

 5١7/19 و7١1١ و7١4/١ 1١5/1١9 ؟١/١1١و ء ؟ل ١و م ؟١تلذو م هم 3١ ىللذو م ؟١ال/١و و و ؟ك/او

 ةصيبقو 2(ق 0ت)و (50 قت)و «( 70419/و 194 ست) سنوي نب ىسيعو ء(٠ه 5١1/١ ه

 و 41475 ست) ليعامسإ نب كلامو (١ 185590و ١6١مهمو 459١/هو )"م٠4 ست)[ يئاوسلا ةبقع نب]

 ست) يدبعلا رشب نب دمحمو 2 ١9/1١( هت)و.2 (1341ا/و ١؟91/الو 1؟9؟5و 9578و 456 1/لو 94017

 و 9404١و ١9 004و ا١ا!"ه5و ١ا/ظالزو ١الاآ4١و 1"هل#"و 1)"1لالو !١؟ةةالو ١١974 ولاف١؟ ١ ة

 ٠١١ قت)و 1454(2 هتر)و 2 (180ا/4و !1844148و 18450و !18175و !همكمو !5ل54و 1944١"و 1944١

 ١1؟54هو ١٠تال؟و 5١1ه5 ست) يناسربلا ركب نب دمحمو 2( 1١ 1١7/1 1/1و ةف/او ة0/1 خت)و « (

 وا( 559١7و 9١الالاو !96هأو !١؟؟4الالو !541"و !ةهو١و ١50 5ا/لو 1١1١ 45و ١"9851و ١"0١4941وا ةالاو

 ٠١61١1 و؟1لا٠١ ١١98199 و1684؟١ 33 ودءه١4 ١161١59 ست) ( ردنغ) رفعج نب دمحمو « ( ت)

 و ؟١الف4و ؟51/8١و ١5مل 1١و ١91 مكو ا١م751و ١م١همو 1 ١٠8ها"و )؟همؤو ١؟ه"الو ١ه41ا/لو 1645و

 و ٠١80/8 ست) يرمعملا ديمح نب دمحم نايفس يبأو 2 (18151/و ؟ا/وا/5و ماله 4و ؟ا1و الا

 ست) يراصنألا هللا دنع نب دمحمو ء (ق)و 2 (؟١75هو 9564١1و ١؟ت4١و ١١1608 و ١١مهكو ١47

 يبأ نب دمحمو ء(181745و ١61١١و 580١و 1284 ست) [ىسفانطلا] ديبع نب دمحمو ء
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 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا نيسلا باب

 و 45١٠و 4١45و ١59" ست ) ليضف نب دمحمو (ت)و . (15504و ١151/8و ١41/18 ست) يدع

 و ١؟4ال5و ١١ال148و ١؟5الهو ١١ مهو )١؟مدا“"و !4١7هو 94١١ماو )١١١؟ا/4و ١١١5١9 4١١١لالو ١٠١١"ا/

 و ١65١ملو !6١ههو 65١ه 4و !6١"المو ١6 609و !١هلمالو ١؟تاهو 4185١و ١؟؟الذو ١15١و ١"اال١

 و ا9١ا/ءالو ١ةكف1و 4١9١و 18357"و ١الهزاو ١ا/هلو ا١١550١و ١5١1ا7و ١؟4١١5و ١همخك4و ١هخما/

 و ؟12٠8الو ؟الةيزو ؟الث44و ؟ا/454و ؟!١45١و 5١١7و !؟١64١و ؟١١ة4و ١1ةىلكدو 4١1ةل5و امىالك

 نب دمحمو . (ت)و 2 (؟١/1١و 44/١ خت)و 2 (95و 11٠50 قت)و . (046هت)و 4 08141١9( ١2

 و ؟41١١و ١1ه ا91لو ١7881و ١7؟45و 71190 ست) ىطساولا ديزي نب دمحمو ١ (14415؟ ست) ريثك

 ست) يربنعلا ذاعم نب ناعمو , (قف)و , (1445١؟ ست) دايز نب بلطملاو . 088٠١65

 ىسيع نب ىسومو ٠ (1/8174و 7١847 ست) يدزألا ورمع نب ةيواعمو ع (١1807و 0

 و 854١7و ؟١ا/4او 5١؟5١و ١؟0/86 ست) مساقلا نب مشاه رضنلا يبأو 2( 49١0١ ست) يثيللا

 و ا5ا5+و 16444و 14844و 1458 ست) يعخنلا ديعس نب ءيناهو ء( 187019 0405و 0

 "الالو "5١و 34و ١751و 3598و 47١سق) حارجلا نب عيكو هيبأو : (15ةكهو 1١"ةاو !ه945و 6

 و 1977و ١9١"و 845١و ١51١و 1١١١و ١٠و ١9و 39و اكو 5ه١1و 5ه0١و 5448و ها"١و ةهدالو ؟الؤو

 و "145١و "4145و ؟4١4و "5415و 1١75و ؟هزكو ؟١ه1مو 7644و !ه417و 7614و 7451و 74 ١الو 1

 و "5941و "5015و "5175و ”17“و "هدزو "ها5و ”4ا/4و "5١51و ”ا417١و "1١/هو "ءفالو ”دمخو يل

 و 5447و ٠508و 4الالاو ؟!5"و 5544و 4574و ١44"و ١١45و "46و ؟"4دو ١170و 65١4و "81

 و تالا1ةو هكالالو 2554و 6644و ها "45و هالالاو ها"ةالو هاهؤو هاا"كو ها'١و 44١5و هد9و 0

 و 5"لاو 8١5ه6و 1١57و ةلؤاخو كلهكو 5ل45و 65١5و 5دالعو 5دككو هذالخو هزكمو همااو هال“

 و 5540و 5575و 5هل4و "هل" 4و ١551و 0١54و 5459و ”7ة5و 5786و "7ال4غو 57ال1كو ؟"هكؤو "0

 و الاا/ل١و ا/لءهؤو ا//١0:مو 5ذك4و 5ةم5و 5977و 5وا5و 5ىزكاو 4١54و 5084و الهو 5و

 و 55١4و 7١8؟84و 6١٠6و المما“و الؤكالو لارمسو الكالءو الكداو اله1"و الك1١و ١455و /47ىو 4:

 و ىالهدو م١55و مكلذو 8684و 8647و 5١86و 8404و 6454و 8455و 8414و م6غ7©و 5١66و ١

 و 117١3"و 4562و 491"هو 4دخلاو 4لكهو 4847و مالا/ءو مالكؤو مالككو مالكاو مالهكو مالةهوو مالثا
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 ةلمهملا نيسلا باب 1 ش ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ؟هؤذا1و 4ةاخو 4650و ةتالؤو ة4ها"هو ة4الاكو ؟45ل“"و 9465و ١945و 6١54و 9184و 97" ةلو ةام

 9186و ةالالكو ةا/لهزو ةاله؟و 9ا/4ا/و ةا/ل45و ة5ل"1و ةكك١و ةكلا"و ةكحفو ةكحأو ةكددو 1

 'امزالو ٠١١ ل4و "٠١1١ 4و 11١1"و 1١١ 45و 1١١ 47"و 1١١ 47و زد" و 1214و زد ددقو ةزكالو لأ

 ١ء45دو 4١١هدو 1١ "ة9و 11و 1١7917 ١4١1و )175١و ١1"4و 779١1و 16١7و )١5١٠و

 اذككللو ١ ذككلو 5١1لللو !١١كك1و )14١١و 1١ و"مه٠١ وقخمه١١ ووءت١ ١ ه4هو )١ما"؟و امل

 ١١ لفكو ا١ذخالهو ١١1نك8و ز١زك5و )١١طلعو )دطحدو )دالك5و طءاللاو ١١الأأو )ءالادو ؤيو#*

 453١١و ١١4 51/و ١١؟945و !١١؟48و ١١١ 48و 9١١ةلو )964١و !9١١؟ا/لو 918١1و [918١"و [دةعد

 1/48١١و ١١ا/4؟و ١١ال4١و ١ ١؟4هو 15١1كم/و 11547"و !5١1١"و 1641١"و 4١١ةكو 4١١ةهو 11 41/+

 ا9١١ها"و !١ةهدو 57 اذؤل6و 4١9١١و ا865١1١و ١1 8هاو 1185و 1١١1ا/ة1لو 11١1ا/مالو 11١لالا/

 ١5١ 1١1١45 43"و !؟1"“و !؟90"او 9١5١و !؟ءلالو )!١؟95؟و !9١١مهو 944١١و ١55١١و 4

 118١و ١؟١؟6و !١؟١ 16و ١؟45١و 8١١١و !١؟١ مرو 1؟ءالفو 5١5١و !١؟هممو ١؟١هالو 3١65|

 درموكو 11م1 1714و 1؟"4و ١؟١4مو 198م"و 1151و 17"ةالو 1؟؟97"و ١؟؟44و 14

 الك51و 1؟4هلو 1؟445و 1؟9"4و 1؟41"و ١؟4158و ١؟418و ١؟4١4و !؟4+هو ١؟405و !؟4د

 ا؟؟؟/و 1؟هدالو هدو ١؟644و ١؟ه؟9و ١؟هزو ا؟هداو ١74849 744١و ١؟45و 5

 ١؟مالهو 1؟و0و 1931و 1؟///و ا؟اراعزو 1؟الاو 1؟الافو ا؟ةنعو 1156و 1754و 1751

 امال 1" 11للو 11و 6١1مل 11و 1"ءجل"و 17 ١امو 1 "مزلو 1؟ةلكو ١؟ة11و 11م4“

 وجفو 1" هوالو ؟"مدالو 1"هدلو 1"؟4ة١و 1444و 14و 1و 1و 1و لل

 ١4١تالو ١؟١هدو ١١1١و !١؟ءلدو !؟ءددو 1"ة94و 1"مكمو 1"خحالو 1"الااو 1"لءكتو 1سالور»

 404١و 1470و ١؟؟هالو ١؟؟١601و 4١؟88و 458١و !4١؟)5و !١؟؟١الو 415١"و ١؟ا١5١و 16

 ١؟هزاخو 4١ه44و 1454و ١؟4)الو 448١و ١؟"الوو 4١1"ه1و ١؟"اهو ١؟؟١91و 45846١و 5

 4١ادؤو 14044و 401١و 1414و 140:1" 4١1ةفالو ا4ةفكلو ا١؟ةزلثو ١؟5كلو 45١1؟0هو 1

 4١6١و ١ه196و ١هاملو ١هذدكو 1هدالاو ١1؟ةزكو 4١ةككو 14ةهو ل1زكالو !!ةكهو 11/5

 418١و 59١"6و 5-0 ١هكهؤو !ههدو !6ا8خو 1540و 1565و 1511١ !١هكدمو 6م

 ١هكى4و ١هكالءو !55145١و !١هكالالو ١ 6574و | 65دكو !6+65هو !6هاخزو !ههءؤو 64١!لهو

55 

 و 414هو 17"917"و 9"١ىللو 9109و 5؟هزو 35؟6١و ة؟١5لو ؟١ا/4و 58١9و ة١١ا#"و ة)دو ةدالاو م

 و

 و

 ١

 و

 و

 و



 ١هول5و )١ه59؟و )هؤدكو 5819١و 6814١1و 6١1ا/9/#و !هالهالو 4

 اداك5و )5531و )5174و اذلدذو لةلءمو )١3و ١15الاو حد

 ادم؟هو 5١هل8و !54 هنو )؟148"ةو 1؟4؟او 15475و 1؟477و 4

 زجربرعو ؟والكمو زدحفكو زدكا#و رككالاو لوككالو )ةكه٠و دم

 ؟ا/؟41/و ١ا/51و ١ا/ل؟؟١و ١ا/17؟5و ١ ا/١ءمزو 6١59١و 54897١و

 ١ك 1465و 444١و 1ا/476هو 4١11/4و 1نلحو 1/"ا4و 10م

 4١8١و ١م حدو 1!نالهخو 11لال45و 1االءاو 1الكو 1ا/ه“او 7

 املحأو امحزكو !م١الهو 65١18و 75:١18و 1م١٠الو !ال44نو 47

 اماعو 1مالارو ا١مةزكو ا1مكك4و 185؟١1و 185+الو 1مهالاو 1

 اواو 1مقمقو 1899و اذهالكو 181484و 4١الالالو 8١1الالاو 5

 998١و 9١1؟7"هو )64١9و 19)؟هو 19)؟؟و ١19111و ١9١١ 9و 6

 اوممعو ١) 4ماو !94١هالو 19447و 1948و 1945و 197" 4ا/و 09د

 اذ416و ١ةماهو !ةماكو !9خ5١و 19159و 191/ه5و 19ا/او

 ؟ءمجالكو ؟؟فدوو ١7كالو ؟١تكالو 3١ م16و ؟ءهل5و 4 5١47١9

 1744و 5198و ؟!١1لو ؟!؟018١و ؟1199و ؟1١١؟و ؟١فه5و 4

 ؟1111"و ؟441١5و ؟1435و 5115و 1188و ١117و 11و 0

 ؟1ا/١مىو !؟ل595و ؟15915و ؟5148١و ؟645١و ؟١هكالو "6١6١و نفل نا

 زوو اامفتو ؟8١ه1و ؟14448و ؟8١"ةو ؟١ا/47و ؟١اخكو ؟1/5ك

 ؟هالوأو ؟هه517و 7609و ؟44هدو ؟8خعمو ؟/مخو معو

 ؟الهأ؟و ؟الئةا/و ؟ا/1ا/4و ؟4١0/4خو ؟ا/105و 1875و تو ١

 ؟انمكو مالكككو ؟الممو ؟التمكو ؟دخلو ؟الككمو ؟الثكاو ؟/هخم

 ؟اخحمو ؟ا/ماالو ؟المككو ؟الك1/لو ؟الزلالو م١1 ؟الزءالو ؟الالؤ»

 ؟م1018و اا/ل664و ؟الوؤكا1و !الوزحو ؟!/485و ؟الاْىؤ١و ؟الةوككو "4

 ؟خاكزلو ؟مدحلو ؟مدوحو ؟خححالو ؟محؤمو ؟8001و ؟مد"و

 ؟م1كا/1و ؟م199و ؟١85الو ؟خلؤ14و ؟خلحؤلو ؟8خ18+و ؟4811/6و لكك

 "ا

 اةء4و )؟."؟و !هؤم1و

 ا5١"ة.١و 5١؟44و 5١؟4هو

 اككاذو ا١١هةهو 58645١و

 ا١؟4ا/لهو 5١م41/8و 544١هو

 ليلا نيش ا ملا

 ١ا/هز١و ١!/4ةالو 446١و

 االقتلو ١/م51"و ذالما11و

 1416و 18544و ١181؟9و

 ا4الككو 14الهحو 141/59و

 1/5١9١1و ١9١همزو ١9١:هدهو

 او؟ماكو 9١؟١18و اة؟51و

 اه

 و

 و

 و ١955و 9697١"و ١ةةهدخو

 ١١ك19و ١٠7؟15و 504١و

 ١١31759 ؟9417١هو ؟1١قالو

 ؟١؟51و ؟١؟84و ؟١؟الؤو

 ؟4١6١1و ؟١؟ مهو ؟١؟4الو

 ؟١ا/ه1و ؟١١ال14و ؟١ا/اا/و

 ؟؟119و ؟9485١و 94١5و

 ؟5ا/لحإلو ؟هذ١ 1و ؟هالكو

 ؟الهماو ؟ا/هالثو «/ه5و

 ؟1// الو ؟ا/لالع/و «/5الو

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و ؟الكاخو ؟المفحو ؟اللفكو

 و 1581و 5810و ؟3765١8و

 و 78144و 78140و 0١18و

 و 585917و ؟8584و ؟851لالو



 ”ةلمهملا نيسلا باب 232027 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و طاماخو ؟ةكارمو ةفطمو ؟ةورسوو مويولو ؟مكمحو ؟مكددو (معفكو ؟ل0امو مسلوب
 ؟147"و ١5١7و 1878و 51١1و 1"؟5وال١م1و الهكر 0١55و 5ه1و 46 هت)و ء ("1ا/ 5و "14و

 واع (3"1٠؟الو ؟45هو ؟رمالو 5595و 7549و 7577و 7417و ؟١4ا/لو ؟05١45و ؟"1و "هدو ؟"هؤو 7415و

 /او 75؟١5/1و + ١175/1و ١/١1١و ١/91و 5ك/او ؛١/4و 1/١" خت)و 2 (١٠1"4و خ51و الء”و ؛هالو ١؟5 قت)

 , (968١١؟ ست) ريرج نب بهوو 2( ق٠ ات)و .٠ ( 70/1و 177/759 1/١؟و 5؟/؟و ؟؟5/9و ١٠و افذي

 واااو اظفو ا١؟ةا/5و ١؟ةالدو ١؟11"و 7١65 وحك1١ 1١ و1؟/ا١١ ولف١؟ ١ ست) مدآ نب ىيحيو

 و 44١هكو 440١و 5١411١و ١؟9١الو 75١15و 985١"8و 1 "4خو !"ا994١و 1"ءتحو 1 ءلخالو 1#

 و ا4اله4زو ١ال١4هو ا١ا/١٠4مو اللاكو 547١و ١ه١44و ١؟ةلذمو ١؟545و ١؟؟1الو 4١هتالو 15551“

 كءهت )و 2( 158147و ١587و ؟!5ء4و ؟181١و ؟1544و ؟547١7و 71417و ؟1484١و 4١١7و 4

 2( ١450 سن عفار نب ىيحيو .(ت)و٠. (10/1خت)و,(٠١945قت)و(« (7584و

 ش ديعس نب ىيحيو ع (1471 ست) ةدئاز يبأ نب ىيحيو (07١١هه ست) ينادمهلا قور يبأ نب ىيحيو

 ورا١81١و 61١1و ١١م"#و ؟؟"4و ١546 ست) ناطقلا ديعس نب ىيحيو « ( 505 ست) راطعلا

 وا (7175و 50غ اوت)و 2 ( "5684و ؟91/4و 711ا/5ا/و 5١١ 41/و 774/١و ١ع "دو 154154811

 نب ىيحيو 2 (44 هث)و 2 (58015و 15115 ست) يفئاطلا ميلس نب ىيحيو ء(ت)و 2 707/١( خت)

 يبأ نب ىيحيو ؛ (11/و نت)و 2 (480١1و 18150و ٠١5١7 ست) ةينغ يبأ نب كلملا دبع

 ز 14575 ست) [ حضاو نب ىيحي] ةليمت يبأو 2 (16511و 11١84 ست) هلبق يذلا نم فحصم ةبتع

 اذالؤزو ادكككو ١دككمو 5918١٠1و ١٠ت1الو ١٠ت16و 45١٠و ال8١ ست) نامي نب ىيحيو ء(

 و 1؟810/4و ١؟817"هو 54١١١و 1817١١و 87/١١و ١54١١و 9/44١١و ا١١ا/ةمو !١١؟91/و ١١؟ةمو ااا١ه١1و

 و 479١هو 4١الا١ؤ 45١ة5و 4١ت١7و 4581١و 4١ا18١و 494١و ١؟او/لو 1"ها5و ١"هاهو 117458“

 و 1147١“و ١"4844مو 55١؟١و ا5519١و ١ههككو ١هم19و ١ه!44و 67١؟ا/لو ١هاكالو ١ه١ها"و 4

 و 7١9١'5و ١9١ما١و 9:59١و ا13ا754و امذكاهو ١1817ا/لو 18575و ١1م١" او ا١ا/م"5و ١الالاخو اا1ال

 و ا (؟0866و ؟ا/كا/8و ؟ا/لكالهو ؟ا/”555و ؟الك148و ؟ا/5ءرو ؟١9١لو ؟57١1"و 9١؟5ا/8خو “191١1 و 111

 و ١٠ه5١1و 55١7 ست) نوراه نب ديزيو + 0٠١484 ست) حون نب ديزيو ء (ت)و (1401و 7١١ هت)

 بتايا



 وا1115و )هالو 98!1و 1؟115و 1؟؟لو 1؟دلعو ززوككو زدفلاو ازدناو ز١ةكقو 1
 و 98١1و 18ءهلو 1١/ةة4و 145١و 1اللككو 15؟1/م"و )5كه١و 5١؟ة4و 1419و 2"1“"؟و "4

 /او"١/1: خت )و ٠ع( 1551 قت)و 2 ( 1078و 1418و 15"1و 1145و 955 بهت)و ء ( 4١58و ؟ا/الالا

 و 1401/4و 1محالاو ١/ةىاو 1الالا#“و )"98و 45.4١و 45٠١ ست) ديبع نب ىلعيو . (ت)و . (38

 وا"4570و 7510/41/و 5١5١4 ست) ريكب نب سنويو (15506و ١١0/5 هت)و ٠ (؟0181و ؟915١1و 75

 يريبزلا دمحأ يبأو « (50/1404 ست)  ىمسم ريغ ةديبع نباو ء(ق)و ء(705قت)و "568

 ست) صوحألا يبأو 2 (18141/و ؟١فحالو 5١ ةدمو 1الئة5و 1587و 1همحلو ١١1١"هو 11١55 ست)

 يبأو 2 (1910ههو 19198و 10/الاو 1731/1و 919"1و ١٠؟"9 ست) شايع نب ركب يبأو 7 نس

 « (1784و ١44 :ست)  بوسنم الو « ىمسم ريغ  ةملس يبأو (#11497 سنت) يلكعلا نسحلا .

 ع ( 4458 ست)  بوسنم الو « ىمسم ريغ  ةرازف يبأو ( 1١148 ست) يريمحلا نايفس يبأو

 ١١تا/4و 545١٠و 671١٠1و 491١٠/و 4١٠ا/هو 4845و 4847و ١441و 45"4 ست) ريرضلا ةيواعم يبأو

 و 4١ءالدو 478١و 4"1هكو !"ل94و 1؟4518و )؟""او ١؟١؟ا/و 1145"و 9١٠ال١و ١1م"4و ١١الهخو

 و ااةم41و 14و اكككمو )5641و 5١1هامو 1515و ١ه197"و ا١هكالاو ١ههدلو ١45١١ و 15498٠

 و ؟545١و ؟54١ا/و ؟١6١"و ؟44١ا/و 4١ةكفو 181/454و 8767١1و ١!/44الو ١!ل6١1و 5994١و 5

 واع (187 45و ؟م145و ؟ا/574و 71/475 11" خهو ؟/الزو !15117و ؟1 خخ 4و ؟١1 4844و 71817و ؟11/5“

 5118١و 1الا/8و 1الا/١ ست) ميعت يبأو « ( 55و 444 قت)و 2 (؟954 هت)و ء(؟١/55و ة١/1 خت)

 (؟7804و ١ا/ال؟٠ ست) يزارلا ديزي يبأو (م1450و !ال؟أ“و 1هل11"و

 نب هللا دبعو . (84/ه/م) « طسوألا مجعملا ٠ نانس نب دمحأ نب رفعج : هنع ىور

 (؟١/١) « ةقينح يبأ دنسم » ايركز نب مساقلاو. (4447/874/4) « طسوألا مجعملا ٠ نامعنلا نب نسحلا

 دنسم ٠ ينايورلا نوراه نب دمحمو ١ (7/815/1) ؛ ينطقرادلا ننس » ايركز نب مساقلا نب دمحمو

 يلصوملا ىلعي وبأو ء عل يقهيبلا نئس ٠ نوراه نب ىسومو )508/407/١( « ينايورلا

 . :٠ )11/7/1١//191( ىلعي يبأ مجعم »

 َلجر : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :_حيرجتلاو ليدعتلا

 ىف



 ةلمهملا نيسلا باب 002 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 نقل ام نقلتي ناكو « بذكلاب ٌمَُي ناكو ٠ ءيشب سيلو « هونقل « ءايشأل هيف نوملكتي , قدص
 « ًافيعضو « ثيدحلا هيلع ُلِخْدُي ناك , ءوس قاروب يلتبا هنأ الإ « اقودص الضاف اخيش ناكو

 نم دواد وبأ عنتمأو «٠ يذمرتلا هل نّسح دقو « هقحل نيل ىلع ملعلا ةيعوأ نم ناكو « ْفّعّضو

 ا . هنع ثيدحتلا

 هللا ديبع) لدب (ربكم هللا دبع) لثم « تارم ةدع هخويش ضعب ءامسأ تفحصت دقو

 يف 1١91( ست) مقر رثألا يف امك (ريرج) حيحصلاو ١  بوسنم ريغ - (ربيوج) و (رغصم -

 . ةيملعلا ةعبط يف يذلا حيحصلاو « ركفلا راد ةعبط

 نب ديز) نم ١7840( ست)و (1/475 ست) مقر نيرثألا يف هخيش مسا فحصتو

 نب ديزيو « ًاديز) نأل هتبثأ ام ميحصلاو . أطخ وهو ( نايح نب ديزيو ديز) ىلا ( بابحلا

 وأ « امهنيبو هنيب نوكي نأ الإ ( بابحلا نب ديز) نع نيتمدقتم نيتقبط يف امهالك « (نايح

 يفوا ! ليحختسم وهو ء 5١1١91( ست) مقر رثألا يف لبش نع هتياور يف وه امك طقس « امهدحأ

 .( ديكأ طقس دانسإلا

 فحصتب ناخيش اراصف (141) مقر رثألا يف (ورمع نب ةيواعم) هخيش مسا فحصتو

 . ملعأ هللاو « هتبثأ ام حيحصلاو ديكأ أطخ وهو« (ورمع نع ةيواعم) راصف (نع) ىلإ (نب) ةظفل

 . ةبتع يبأ نبا ىلإ ةينغ يبأ نب كلملا دبع نب ىيحي هخيش مسا فحصتو

 (0١ه١) مقر رثألا يف ؛ ليضف نب دمحم ٠ هخيش مسا نم (دمحم) ةظفل تطقسو

 . (ليضف) همسا رخآ خيش هنأك راصف

 هو 2 (1474/588/؟) « ريغصلا خيراتلا » و « (40/١151١//؟ ) « لاجرلا ةفرعمو للعلا » : رظناو

 نيكورتملاو ءافعضلا »و « (404/1) « ةعرز يبأل يعذربلا تالاؤس ه و (1/40 ) « دواد يبأل يرجآلا تالاؤس

 ١/ ) « نيكورتملاو ءافعضلاو نيحورجملا » و « (441/511/4) : ليدعتلاو حرجلا »و « (184/00) « يئاسنلل

 باتك وو « )144/٠١5( « تاقثلا ءامسأ خيرات » و (844/411/7 ) « ءافعضلا يف لماكلا ١ و «. 0/84

 )و 2( )7٠١٠/4:4/١ فشاكلا»و + ( 75418 )500/1١/ « لامكلا بيذهت هو ء( 00/١" «ءاعدلا

 /١١؟ ) ؛ ءالبنلا مالعأ ريس هو « (74/115/؟) ؛ لادتعالا نازيم ١ و « (؟١/484/579 ) « ءافعضلا يف ينغملا

 ىثكلا درس يف ىئتقملا و 2« )1/١7( « تارينلا بكاوكلا و ء« ( )٠١//970 « ةياهنلاو ةيادبلا »و ء(

 ضخ



 يربطلا خوينش مجعم ةلمهملا نيسلا باب

 (ةدال/ 691/١ ) «.دشرألا ددصقملا » و « 0407/4/5 ) ٠ يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا ١ و ( هءالة/ه4/0) و

 (؟١/487؟145/1): «بيهنهتلا .بيرقت » و + )٠١9/4 /١١١( « بيذهتلا بيذهت وع ( هالا/؟ « داشرإلا »و

 . (١٠"5/؟8 ) « يربطلا ريسفت لاجر هو (7171/5784/9) « نازيملا ناسل هو

 (؟617) يعازخلا كلام وبأ - 7

 (شا" /رد : ست) : بط)

 ركنم « ةرشاعلا نم :: يعازخلا + ريرضلا « ليوطلا « ملاس نب مالس . كلام وبأ

 . ثيدحلا

 ديعس نب رمع صفح يبأو « (17/874و 71 ست) يقوكلا نيساي نب فلخ : نع ىور

 ريبج نب لضفلاو 2ء(00185و ١6516 ست) يفئاطلا ميلس نب ىيحيو ع (35055 ست) يخونتلا

 . نوراه نب ديزيو ٠ يزورملا ميهاربإ نب ىسومو « قارولا

 . يلماحملا ليعامسإ نب نيسحلا : هنع ىور

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم . - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلا زعي مل مسا لكو

 . « دادغب خيرات » يف هتمجرت نم

 2 )١518/9 ؛ دادغب خيرات ٠ يف يدادغبلا بيطخلا هركذ : دلاوليدعتلا

 .اليدعت الو احرج هيف ركذي ملو « هذيمالتو هخويش نم اضعب قاسو

 خيش » : لاقو )١51/5878/1( « يربطلا ريسفتل و هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذو

 . « اضيأ ًاليدعت الو  ًاحرج هيف ركذي ملو . « دادغب خيرات : يف الإ ةمجرت هل دجأ مل يربطلا

 ف (؟41/1517) ٠ ينيدملا نب يلعل ةبيش يبأ نبا تالاؤس و : يف ركذ ىلع هل تفقوو : تلق

 « هركنم ثيداحأ هل تناك :لاقف « ليوطلا ملاس نب مالس نع « عمسأ اتأو يلع لئسو » هلوق

 . (9١1/؟19/) « يربطلا ريسفت لاجر ٠ :_رظناو

 *#ه ه# ©« © ه

 ٠ يخلبلا ملاس نب ملس , دمحم وبأ زييمت .



 . نيتطساو يربطلا نيبو هنيبو يمعلا نب ديز : نع ىور

 . ٠ )00/١151*0( ثيثحلا فشكلا ١ و « )19/71/١( « هباشتملا صيخلت ىلات ١ :رظناو

 ١" - يطساولا « ملاس نب مالس ؛ بيسملا وبأ زييمت .

 ةلاضف نب كرابم :نع ىور .

 . يطساولا ناطقلا ىسوم نب دمحم : هنع ىور

 . ( 865/9١1/9”7 ) « رازيلا دئسم ١» :رظناو

 #١ زازخلا ناميلس )94189(

 (ش ة4/ر م١6 بط)

 شا/را قت)و « (ش ؛/ رد : هت )و ء(شا١/ر"” : ست) (

 هل دجأ ملو « هفرعأ مل « ةرشاعلا نم : زارخلا « يطساولا . تباث نب ناميلس

 /) « هقيقحت » يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو « (1184) يلبق ركاش خيشلا هفرعي ملو. ةمجرت

 . ئشب هتمجرتل (417

 نب نايفسو ء مالو مسد هت)و « (4450و 4184 ست) يطساولا مالس نب ملس: نع ىور

 (17ه8هت) ىسيع نب نعمو 2 ١١6( هت) كيدف يبأ نب دمحمو 188(2 قت)و 2 (1؟5 هت) ةنييع

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 مل يربطلا خيش » : لاقو (4184/141/8) يف ركاش خيشلا هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 ىهتنا . «زارخلا لدب (( يردحجلا)) ريثك نبا يف تبثو ؟ وه نم فرعأ

 ربلا دبع نبا هجرخأ هقيرط نمو ٠ (0.00/40/1) «هدنسم» يف دعجلا نبا هجرخأ : تلق

 (١6٠/؟) « ةيارلا بصن » ف يعليزلاو . )181/١( «ريسفتلا» يف ريثك نبا هركذو . (14/0) «ديهمتلا» يف

 نمم هدجأ مل مهنع اوور نيذلا مهذيمالتو 3 مهنع كور نيذلا هخويش مجعم ءارقتسابو
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 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا نيسلا باب

 .: راثآلا بيذهت » يف هيلا ةراشإلا تقبس نمع ىور

 بيذهت نم  دوقفللا ءزجلا م نم (18) مقر ثيدحلا يف فيرحت هبسن يف عقوو

 . !! ثيدحلا ىلع هقيلعت يف اضر يلع خيشلا هنع تكس ثيح (188/15/1) « راثآلا

 . )1١814/745( « يربطلا ريسفت لاجر » : رظناو

 هه ه هم هه.

 )7١917( يسموقلا - 4

 ( شاث/ ر*“ : بط )

 (ش" /ر'" :هت)و . (شا١/را١ : ست)

 نم « دمحمو . دمحأ وخأ : يدادغبلا , يسموقلا ء رصن يبأ نب دواد نب ناميلس

 ملو « )5١191( يلبق ركاش خيشلا هفرعي ملو . ةمجرت هل دجأ ملو , هفرعأ مل ةرشع ةيداحلا

 . ئشب هتمجرتل (514/17) « يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي

 ميرم يبأ نب مكحلا نب ديعسو ه4 61 ست) عفان نب عيبرلا ةبوت يبأ : نبع ىور

 . (15ا/8 هت) دابع نب دمحمو (؟١٠٠4 هت)

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هثع ىور

 خيش» : لاقو (؟7١”ة17/447؟/5١) يف ركاش خيشلا هركذ : دلاو ليدعتلا

 . « بتكلا نم يدي نيب اميف ةمجرت هل دجأ مل يربطلا

 ثيداحأل هجيرخت ضرعم يف هللا همحر  ينابلألا انخيش ثيدحلا دروأ دقو :تلق

 نحن يذلا يربطلا ثيدح قاس نأ دعب لاقف ء ( /1/8107/0) « مصاع يبأ نبال ةنسلا» باتك

 دقو ٠ « يناعمسلل باسنألا » يف الإ  ةمجرت هل دجأ مل اذه يسموقلاو : تلق » : هددصب

 هللا دبع نب دمحم نع : يسموقلا رصن يبأ نبا دواد نب دمحم هيخأ عم هقيثوت

 .يمرضحلا

 نب رمعم نع نابح نبا دانسإ يف مالس نب ديز ركذ نأ يدنع حجرتي دانسإلا اذهبو

 ضيا



 ةلمهملا نيسلا باب ش ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 اذه هنتي لبق يذلا ثيدحلا يف قبس ادكاركذم سيل رمعي نبا هب دقت مل ظوفحم رسعي

 هللا همحر  انخيش يش مالك ىهتنا

 /4) « دادغب خيرات ٠ يف (دمحأ) « هيخأ ةمجرت يدادغبلا بيطخلا قاس دقو : تلق

 ناميلس نب هللا دبع نب دمحم تعمس . مهف ثيدح بحاص و : هنع لاقو ([4ا1

 . ىهتنا . « 7509 ةنس يفوت هيخأ ىلعو هيلع ينثي [يمرضحلا]

 نع القن ١ هيف لاقو «٠ (1745/09/ه) « خيراتلا ١ يف ( دمحم ) هيخأ ةمجرت قاس مث

 ٠ يمت : « نيت . ثيدحلا باحصأ نم انه اه اندنع هوخأو وه ناك :  ًاشيأ يبرضحل

 ١ قبس اميف هللا همحر  انخيش يش هركذ يذلا ظفاحلا قيثوت هجو وه اذه لعلو : تلق

 . ملعأ ىلاعت هللاو « انه ركذ ! اذه ناميلس انبحاصل سيلو

 . )545//١1١81( « يربطلا ريسفت لاجر ١» : رظناو

 هع ده ه 8

 )١١4( طايخلا بويأ وبأ - ٠3ه

 (يذمرتلا)

 (ش١٠ /رد١٠ : بطر

 (شا١/راقت) و (شا“ /رال : هت)و (ش"7/ر؟ : خت)و (ش4 /ر١4 سق)

 نم : يئارماسلا مث يدادغبلا , طايخلا « قيرز نب رابجلا دبع نب ناميلس « بويأ وبأ

 قودص « ةرشع ةيداحلا

 دهازلا[يثيللا] دمحم نب تباثو ١ (118 قت)و ١ (801 هت ) سنوي نب دمحأ : نع ىور

 نبا[ نسحلا]و 2 07/١( خت)و ء (0١19و 1404و 18508 هت)و ء (؟94ا/9و ؟الالداو #51 ستر

 ستإ) ليبنلا دلخم نب كاحضلا مصاع يب بأو « 86١( ست) ديلولا نبا فلخو . (04805 ستر ةيطع

 دمحمو . (ت)و . (؟5601/ ست) مداق نب يلعو 2 (6١1و 1١4 ستر يدوألا ميكح نب يلعو 01

 و 7؟هالاو ؟؟؟16و 19711 9١؟١الو ١؟14و !هالدزو ة4١و ةاله80و /97و ه45:ست) تلصلا نب

 ؟ا/ا/



 و ماو ماو م91 ملاهكو مالو 1914و ماو 2 0011و 2 سو

 /١خت)و (ا١و 1م هت )و 2 (؟هالذاو "4111و "4111و 5174و 5١75و 7114و 11و

 فسويو ؛« (18440و 7104 ست) يموزخملا سينخ نب ديزي نب دمحم هّللا دبع يبأو « 4

 .لهل/)« ليدعتلاو حرجلا 1 يبيرخلا دواد نب هللا دبعو (1898 هت) لزانملا نب

 متاح وبأو 2< )١117/111/9( « دادغب خيرات » يدادغبلا سابعلا نب دمحم: هنع ىور

 . - رعسم ةمجرت - (1586/858/8 ) ؛ ليدعتلاو حرجلا » يزارلا

 2.( قودصو : لاقف هنع َلْيَسَو ٠ متاح وبأ هنع بتك : حيرجتلاو ايدعتلا

 ركفلا راد ةعبط نم )4076٠0( رثألا يف (تلصلا نب دمحم) هخيش مسا طقس دقو : تلق

 ملعأ هللاو هتبثأ ام حيحصلاو « (ةنيدكوبأ) امهيف هخيش راص ىتح نيتعبطلا نم (878175) رثألاو

 4) « دادغب خيرات هو (1؟441 / ؟8/١8) « تاقثلا ١ و (557/110/5) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 بيذهت ١و 2 )5١١/451/1١( « فشاكلا ١ و ء« (5889 )٠١/١١/ ؛ لامكلا بيذهت ١و (157/0ه؟ /

 (910١١//؟48) ؛يربطلا ريسفت لاجرد و « )158/161/1١( « بيذهتلا بيرقت» و « (14/1174/5) «بيذهتلا

 هممهممو

 (؟17:8) يحلطلا دواد وبأ -

 (دواد وبأ)

 ( ش"/ر" : بط )

 ( شا/را قت)و . ( شا /ر١ : سق)

 يميتلا « ةحلط نب ىئسوم نب نارمع نب دامح نب نمحرلا دبع نب ناميلس « دواد وبأ

 . قودص « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيسمخو نيتنثا ةنس يفوت « رامتلا « يفوكلا

 50١8( ست) يفنحلا ورمع نب ءالعلاو (15 قت) دامح نب نمحرلا دبع هيبأ : نع ىور

 . (449/15/*) « رازبلا دنسم » رازبلا ورمع نب دمحأ ركب وبأ : هفع ىور

 . « ةقث » : يمرضحلا هللا دبع نب دمحم لاق : حيرجتلاو ليدعتلا



 . «٠ قودص» : بيرقتلا بو ىنالقسعلا ظفاحلا لاقو

 © يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف: ركاش دومحمو داوحأ ناخيشلا هلفغأ :تلق

 »و 2 (؟١9849/50/1) « لامكلا بيقهتت» و: (070/154/5) (: ليدعتلاو حرجلا » :رسظتاو

 . ١/*96//99081( ) « بيرقتلا »وب )701/141/4(  « بيذهتلا بيذهت هو 2 (51160/57/1) « فشاكلا

 ٠7 هتا) كلملا دبع نب ناميلس 1471١؟(

 (ش ١/رااهت : بط)

 دقو « ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل . ةرشع ةيدداحلا نم : كللا ديع نب ناميلس

 لعف كلذكو « (109/888 - "5//81) « راثآلا بييذهت » ل هقيقحت يف ركاش دومحم خيشلا هلفغأ

 . ًاضيأ ديشرلا .روتكدلا

 ., ١17١( هت) تلصلا نب دمحم : نع ىور

 . 147١( هت) يربطلا ريرج نب دمحم : هنع ىور

 نيب يتلا لاجرلاو ٠ ثيدعملا بتك يف ركذ ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « راثآلا بيذهت : ل امهيقيقحت يف ديشرلا روتكدلاو « ركاش خيشلا هلفغأ دقو يدي

 (؟5541) يناليغلا بويأ وبأ -

 ( يئاسنلاو . ملسم)

 (شا“/رك: بط)

 (شا/ر١ قت)و « (ش" / را" : هت )و « ( شا” /ر” : ستر

 « رباج نب ورمع نب هللا ديبع نب ناميلس «  نمحرلا دبع وبأ : ليقو - ؛ بويأ وبأ

 قودص « ةرشع ةيداحلا نم . نيتئامو نيعبرأو تس ةنس يفوت , يرصبلا « ينزاملا « يناليغلا

 ست)  ًاديكأت ينايتخسلاب سيلو ٠ بوسنم الو « ينكم ريغ  بويأ : نع كور

 ضو

 0 ا لا



 . ( 557/1١١ ا//5) ؛ ليدعتلاو حرجلا ١ ىدهم نب نمحرلا دبعو ؛ 18١١( هت) رهسم يبأو 2. (س)

 . (007/1119/4) « ليدعتلاو حرجلا ٠ يزارلا متاح وبأ : هنع ىور

 ( ةقث :هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 هب سأب ال“ ًاقودص

 نكمي الو « يربطلا ريسفتل ٠ امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ :تلق

 ةنس « هتافو مدقل كلذو « ينايتخسلا بويأ وه ( 8007 : ست) مقر رثألا يف هخيش نوكي نأ

 ش . دعب َدِلُو دق ( يناليغلا ناميلس) نكي مل ثيح « ةئامو نيثالثو ىدحإ
 نب دمحم : نع ًارثأ 2( م١1 «ريسفتلا » يف ًاضيأ يربطلا جرخأ دقو

 يننأل ٠ ةمجرتلا بحاص ؛ انبحاص نع افرحم الا هنظأ ال . ةبيتق يبأ نع يناديغلا « ناميلس

 فيرحتلا لامتحاو « يدي نيب يتلا لاجرلا وأ ٠ ثيدحلا بتك يف همسا اذكه نم ىلع فقأ مل

 ناميلس نب دمحم) ل تدرفأ دقف اذه عمو ء امسر اهضعب نم فورحلا برقل ادج ريبك

 نأ نم هنظأ امل « هذهب اهطبر تببحأ ؛ اذه يباتك نم « اهعضوم يف ةمجرت (يناديغلا

 ش . ملعأ هللاو , دحاو امهبحاص

 /44/؟ ) « نيعباتلا ءامسأ ركذ هو ء ( ه510/4١5/1 ) « ليدعتلاو حرجلا ٠ : يف مجارت يناليغللو

 و ( 591/١77/١ ) « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو 2 ( 1944/581 /؟ ) « ملسم لاجر »و « ( 14

 ١/5// ) « لادتعإلا نازيم هو « ( )7١1١1/477/١ ؛ فشاكلا ١ و ء« ( ؟045/"ه/١١) « لامكلا بيذهت »

 ناسل »و : ( 7510/151/١ ) « بيذهتلا .بيرقت هو ع ( 7507/18/4 ) « بيذهتلا بيذهت هو ء ( 51

 2.( "717/0 ) , - ائمض - نازيملا

 ههه م +8 ©

 (5؟617) عطقألا بويأ وبأ - 8

 (شم/راو : بط )

 ( شا/را قت)و ١ ( شال/ ر"هت)و ( شا/را خت)و « ( ش5 /ر١٠ ست)

 نسم



 ةلمهملا نيسلا باب ةعوبطملا ةدئسملا هبتك يف

 يفوت « يقرلا ٠ يرماعلا ٠ يشرقلا ٠ عطقألا نب دلاخ نب رمع نب ناميلس « بويأ وبأ

 . نابح نبا هقثو ؛ ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو عست ةنس

 2 (ةالا/ قت)و 2( مه8و 7910و 7١ه١٠و <7ه7ست) كرابملا نب هللا دبع : نع ىور

 2 (14/6 نت ) (١901١١و ١57174 ست) ينارحلا ةملس نب دمحمو 2 (5777 ست) سنوي نب ىسيعو

 (1178 ست) ريكب نب نيكسمو ٠ "0 هت) ةيواعم نب ناورمو « (1997/هت) نيسح نب دلخمو

 2 (1416 هت)و ؛ ("5074و ٠١+50" ست) دلاخ نب رمع هيبأو « (55085 ست) يقرلا دشار نب بهوو

 /1/) « لامكلا بيذهت ٠ يكملا يموزخملا يشرقلا هابأب نب هللا دبع نب مالسلا دبع نب ميهاربإو

 كاخو « )44/١( « الوكام نبا لامكإ ١ ءاذحلا ةيحت يبأ نب مكحلا نبا مكحلا ةملس يسبأو م

 )١5/ « لامكلا بيذهت » يرزجلا ريشب نبا باتعو « يومألا ىيحي نب ديعسو , ىقرلا نايح نبا

 نب فرطمو « (1117/177/8) « ليدعتلاو حرجلا ٠ كلما دبع نب ديعس نب ةملسمو ء(ملال”9/ 41/

 . يومألا ديعس نب ىيحيو 2 )1١١444/18٠0/8( « تاقثلا ٠ نامز

 « )1١60/5154/1( « ةباحصلا لئاضف » يمرخلا بويأ نب هللا دبع نب ميهاربإ : هنع ىور

 دمحأ نب رضخلاو « (؟59017/115/0 ) « دادغب خيرات » يرودلا ركب وبأ مثيهلا نب دمحم نبا دمحأو

 نب دعجلا نب يلع نب نسحلا نب ناميلس بيطلا وبأو 2« (19444/180/8) « تاقثلا ١ زوهديق نبا

 نب دمحمو « يزارلا سيردإ نب دمحم متاح وبأو « (45141 /7*/) « دادغب خيرات ٠» يرهوجلا ديبع

 خيرات ٠» برح نب نسحلا نب ىلع نب دمحمو ١ (458/4078/) « ناهبصأ تاقبط ٠ ديزي نب ةديبع

 . (4497/891/8) « دادغب خيرات ٠ يمرضحلا نوراه نب دمحم دماح وبأو 2 )1/5//٠١4( « دادغب

 هخويش مجعم نم , - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « ليدعتلاو حرجلا » يف هتمجرت نم وهف « هذيمالتو

 تكسو «ليدعتلاو حرجلا » يف متاح يبأ نب نمحرلا دبع هركذ : دلاو ليدعتلا

 . اليدعت الو احرج هيف ركذي ملو « هنع

 . « تاقثلا ٠ يف نابح نبا هركذو
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 ماقرألا تاوذ راثآلا يف « ( يقربلا ) ىلا « ( يقرلا ) نم « هتبسن تفحصت دقو :تلق

 و "م07 ست) « ماقرألا تاوذ « راثآلا يفو . ركفلا راد ةعبط نم ء(708١و 1١9711١9175194 ست)

 ملعأ ىلاعت هّللاو « هتبثأ ام حيحصلاو « بير الب أطخ وهو . نيتعبطلا نم ء« 4

 ءاملعلا دلوم» و (18441/180/8) « تاقثلا وو ء (ه/111/4/١) « ليدعتلاو حرجلا ٠ :رظناو

 . (7١١1/؟49) « يربطلا ريسفت لاجر »و « )01/1/٠٠١/1( « ىنكلا درس يف ىنتقملا »و (000/1) « مهتايفوو

 (”88/9 خت) دلاجم نب ناميلس

 (شا١ /ر١ خت : بط)

 ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل . ةرشع ةيداحلا نم : يبضلا « دلاجم نب ناميلس

 يربطلا ريرج نبا هنع اهيوري ةيداهج ةيخيرات ةثداح يه امنإو « دحأ نع ةياور هل تسيلو

 . دانسإ ريغب ةقلعم

 (؟1/41ه) ينيعرلا بويأ وبأ - ١

 ( ! !رظن هيفو - يئاسنلا )

 ( ش١ /ر؟" : ست) : بط )

 ةرشع ةيداحلا نم : يصمحلا « ينيَعُرلا , ناميلس نب دمحم نب ناميلس ؛ بويأ وبأ

 . لوبقم

 . ( ؟5801/9و ١الءا/ه ستر ديلولا نب ةيقب : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . « حلاص :٠ يئاسنلا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 فقأ مل : يزملا لاق د : ( "/4/140/4) ؛ بيذهتلا بيذهت ٠ يف ينالقسعلا لاق

 . ىهتنا . « هنع ىور هنأ : ركاسع نبا نع « يبهذلا لاقو . [ ىئاسنلا ىنعي] هنع ةياور ىلع
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 ةلمهملا نيسلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 « فارشألا ةفحت » يف هلوق لعلو « !! « لامكلا بيذهت » يف يزملا لوق دجأ مل : تلق

 . نآلا يدي نيب سيل وهو

 . « يربطلا ريسفتل ١ امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ دقو

 . )1570/50/1١5( «لامكلا بيذهتدو « (514/110/4) «ليدعتلاو حرجلا» : رظئاو

 (11411) يناتسجسلا متاح وبأ 7

 (يئاسنلاو - لبإلا نانسأ ريسفت يف هلوق - دواد وبأ)

 ( شا /ر١ : ست) : بط )

 يرصبلا « ءيرقملا « يوحنلا . يناتسجسلا « نامثع نب دمحم نب لهس « متاح وبأ

 . ةباعد هيف تناكو  قودص « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نسمخو سمخ ةنس يفوت

 (١15451:ست ) [ يمرحلا] يكلا كلملا دبع نب دمحم رباج يبأ : نع كور

 ٠ . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 هنع ثدحي ال دواد وبأ ناك ٠ : [ يرجآلا ] ديبع وبأ لاق : تلاو ليدعتلا

 . « هب ينثدحي نا ىبأف هثيدح نم ثيدح نع هتلأسو ءيشب

 ةباعد هيف ناكو تاءارقلا فنص يذلا وهو ٠ : لاقو ؛ تاقثلا » يف نابح نبا هركذو

 « بدألا لهأ هنع ىرعتي الام هيف ناك نإو ثيدحلا ميقتسم هتيأرف هثيدح تربتعا ينأ ريغ

 , ةديبع يبأو « ديز يبأ نع ةياورلا ريثك ناك » : يفاريسلا ديعس وبأ لاقو

 . « رعشلاو ةغللاب املاع يعمصألاو

 . اقودص نوكي نأ وجرأ » : مساق نب ةملسم لاقو

 .« هب سأب ال ؛ روهشم » رازبلا ركب وبأ لاقو

 وهو ١ بوقعي نع اضرع ةءارقلا ذخأ » : « ءارقلا تاقبط ه يف ينادلا ورمع وبأ لاقو

 . « ةءارقلا يف رايتخا هلو هباحصأ ربكأ



 ةلمهملا نيسلا باب

 : ىنزاملا لاق

 .« تام امل يشايرلا جيرفلا نبا

 ر ّ يق رحب دقو : ةنس ةعوبطملا ركفلا راد ةخسن ىف ربخلا اذه دانسإ ىف ءامسألا تفرحت دقو : تلق

 سابعلا هاثرو « هنع ذخأي نأ جاتحال . بوقعي ذاتسأ مالس هكردأ ول

 « ( يثرحلا رباج وبأ ) انث : لاق « ( يناسحلا دمحم نب لهس ) انثدح : اذكه تءاجف 6

 موي هلو هللا هلوسر فقو : لاق رمع نبا نع عفان نع ٠ يشرجلا يزاغلا نب ماشه انث : لاق

 . «ربكألا جحلا موي اذه » : لاقف عادولا ةجح يف تارمجلا دنع رحنلا

 ةبسنلا يهو « ( يناسحلا) لدب « ( يناتسجسلا ) ةيملعلا بتكلا راد ةخسن يف عقوو

 . اهتدمتعا دقو « (15441/114/14) هتخسن يف ًاضيأ ركاش خيشلا لاق كلذكو « ةحيحصلا

 ةحوتفم ءار اهدعب « ةحوتفم ةلمهم ءاحب (  يِمَرَحلا رباج يبأ) هخيشل ةبسنلاب امأو
 . ( ةكم ) دلبلا ىلا سيلو ٠ يكللا مّرحلا ىلا ةبسن ( يكملا كللا دبع نب دمحم رباج وبأ ) وهف -

 « لامكلا بيذهت هو 2« (1015 /؟5/8) ؛تاقثلا دو“ (887؟/؟4/4١) ؛ ليدعتلاو حرجلا ::رظناو

 /؟١/58) « بيرقتلا ١» و « (151/775 /4) « بيذهتلا هو « (11105/41/0/1) « فشاكلا دو ١570/501/10(

 . (7١١ا//50ا/ ) ؛ يربطلا لاجر هو 2« 5

 "١4 يزارلا ىسوم نب لهس )516(

 ) (شاة/را6: بط

 (شا /را : هت)و 2 ( ش1 /ر" : خت)و « (ش 8 /را : سق)

 ملو « هفرعأ مل ٠ ةعساتلا نم : يزارلا  ةلمهم ءار هرخآ  رازبلا ىسوم نب لهس

 هل ضرعتي ملو  ًانيقي - (180/114/1) « ريسفتلا ٠ يف ركاش ناخيشلا هفرعي ملو ةمجرت هل دجأ

 ل هقيقحت يف يكرتلا خيشلا الو (204/144/؟) هراثآلا بيذهت» ل هقيقحت يف ركاش دومحم خيشلا

 . )00/1١( « ريسفتلا د

 نمحرلا دبعو ١50 15١( ست) ةئييع نب نايفسو (118 ست) ةيلع نبا ليعامسإ : نع ىور

 نب دمحم]و . 140١6( ست)  بوسنم الو « ينكم ريغ  ديجملا دبعو 089/١ ( ٠ خت) ءارغم نبا

 «ظك"



 ةلمهملا نيسلا باب ظ ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 [هللا دبع نب دمحم]و 7١ خت) 2( 9400و 1800و ةكمسو مل ست) كيدف يبأ نبا [ليعامسإ

 ست) ملسم نب ديلولاو ( 5447هو 0145و 80148 ست) حارجلا نب عيكوو 2 1١018( ست) ريمن نبأ

 //) « ةيلحلا ١ بيبش نب ةملسو ع ١551١١( ست) سيرضلا نب ىيحيو 2 (490 هت)و ء( 1

 /؟5؟/؟) « ميعن يبأ جرختسم» (رادنب) راشب نب دمحمو « )18/١( « ةيلحلا» يلع نب ورمعو « 9

 « ةيلحلا م يناعنصلا ىلعألا دبع نب دمحمو (ه/) « ةيلحلا ١ درزلا يبأ نب نايفس نب دمحم 4

 . (149/8) « ةيلحلاو يراصنألا متاح نب ملسم متاح يبأو © فيفا

 دلخم نب نمحرلا دبع نب دمحمو . (؟١/8) « ةيلحلا ١ دمحأ نب ناميلس : هنع ىور

 . ( 55/ 91/1) ؛ ثيدحلا لاثمأ ١ يزمرهمارلا نسحلا وبأو ١ (1478/588/6) « ميعن يبأ جرختسم :

 )١/ « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش دومحم خيشلا هركذ : ديلاو ليدعتلا

 )) ةطوطخلا يف هنكلو « ةعوبطملا يف ءاج اذكه (( يزارلا لهس نب ىسوم)) :لاقو 4

 هل دجي مل هنأو « خسانلا نم أطخ هنأ دمحأ ديسلا يخأ حجرف (( يزارلا ىسوم نب لهس

 (( يرفادلا ىسوم نب لهس )) هخيرات نم عضاوم يف هنع ىور دق يربطلا رفعج ابأ نكلو ةمجرت

 ((يزارلا ىسوم نب لهس)) (180) مقر يف نوكي نأ باوصلاف ةعوبطملاو ةطوطخملا يف وه اذكهو

 .كانه ةطوطخملا يف امك

 تيأر ينكلو ٠ بتكلا يف مسالا اذهب مجرتي مل « ((يزارلا ىسوم نب لهس))و

 نبا انثدح : لاق يزارلا ىسوم نب لهس انثدح)) (159/1) ؛ خيراتلا » يف هنع يوري يربطلا

 (؟4١/؟) « خيراتلا » يف هنع ىور مث . ريسفتلا يف ام ديؤي خيراتلا يف يذلاف (... كيدف يبأ

 ةمجرت يف تيأرف ((... ءارغم نب نمحرلا دبع انثدح لاق ((يزارلا ىسوم نب لهس انثدح))

 ةلجنز نب لهس ))و ((ةلجنز نب لهس )) هنع يوري هنأ بيذهتلا يف (( ءارغم نب نمحرلا دبع))

 نايفسو ناطقلا ديعس نب ىيحي مهنم ةريثك ةعامج نع ىور «يزارلا لهس يبأ نب لهس :وه ((

 ةنس دادغب مدقو 2 متاح وبأو ) رثكأف هجام نبا هنع ىورو . ءارغم نب نمحرلا دبعو ةنييع نبا

 هتافو خيرات اوركذي ملو 404 ل ( دادغب خيرات 0 ُْق يدادغبلا بيطخلا هل مجرتو هيما

 انين



 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا نيسلا باب
 وسب بد ب هيب

 مل  هسفن (( يزارلا ىسوم نب لهس )) وه (( يزارلا لهس يبأ نب لهس)) نوكي نأ ىشخأف

 ديناسأ يف دعب ىتأي نأ وجرأو « هدالب ةيحان نم هنأل يربطلا هفرعو ((ىسوم)) هيبأ مسا اوفرعي

 . ىهتنا . كلذ يف قحلا نع فشكي ام رفعج يبأ

 مقر رثألا يف ةدحاو ةرم « هريسفت ٠ يف (يزارلا لهس نب ىسوم ) يربطلا ركذو : تلق

 . ( ةرم )١7 هركذ دقف (يزارلا ىسوم نب لهس) امأ (١18ست)

 ركذ ىلع امهل فقأ ملف « (ةلجنز نب لهس) و « (يزارلا لهس يبأ نب لهس) امأو

 :18١( ست) مقر رثألا دنع لهس نب ىسول تمجرت دقو . هبتك نم ءيش يف ال هدنع

 . (1570/ه190)و < (١1؟9/؟08) « يربطلا ريسفت لاجر » : رظناو

 هدة ةوعم

 )4١97( يربنعلا راوس- 4

 (يئاسنلاو ١ يذمرتلاو ١ دوادوبأ)

 (شا ١١/ره" : بط)

 (شا/را قت)و (شك/ر١٠ : هت)و ع.( شاة /ر4؛١ : ستر

 « يضاقلا : يرصبلا « يربنعلا « يميمتلا , راوس نب هللا دبع نب راوس « هللا دبع وبأ

 نينامثو نيتنثا ةنس ناتسجسب هدلوم « اهريغو « ةفاصرلا يضاق ؛ يضاقلا نبا يضاقلا نبا

 سمخ ٌةئس ؛ لاوش نم نيقب لايل عبرأل 2 ءاعبرألا موي )2 مايأب يمع ام دعب يفوتو 2, ةئامو

 . هيف ملكت نم طلغ !! ةقث ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو

 (؟١9؟5و ا19ه5و 15١١"1و 65١١٠و هد55و 4094و الوا/ ست) لضفملا نب رشب : نع ىور

 ةنييع نب نايفسو (س)و . (1١١1١/هو ١ا/هالو ١/46 ست) ثراحلا نب دلاخو ء (5850و ه؟8هت)و

 2. (س) و (18487و 1مال" هت) يسلايطلا دواد نب ناميلس دواد يبأو 2 143مل مك عو 1١07 ست)

 نمحرلا دبعو , (:04101و ؟80703و ؟١ا/ا#ةو ؟:تكا/ءو 110؟41/و 1١865 ست) راوس نب هللا دبع هيبأو

 (١الا/ قت)و 2 (195115و ١5١ 117و ”#ا/الو 3١47 ست) حابصلا نب كلملا دبعو . (46504 ست) يدهم نبأ

 نسما



 ةلمهملا نيسلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 74١٠هو 774١7و 1١"م8ه5و ا/"44 ست) ناميلس نب رمتعمو 5 هت) يربنعلا ذاعم نب ذاعمو

 2, م0910 ست) يذبرلا ةديبع نب ىسسومو ء.(س . ت)و:.(5؟8قت)و ١5١(2. هت)و 5847(2ةو

 و 5١1١ا/و 5١/١هو 1١١81١9514 ست) ناطقلا ديعس نب ىيحيو 2 (1785 هت) دامح نب ىيحيو

 .(ت)و . ( ةةكو ال٠هو ١54 هت) و . ( "الة ١6و "ا/747و ”/1؟4و ”؟4 54و ؟ت١ا/لفو ؟ةدكقو ل

 (١/١8/؟) « باهشلا دنسم » يدادغبلا مالس نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ : هنع ىور

 نبا دنسم ٠ يرهوجلا دعجلا نب يلعو ٠ (1444/84/7) « ريبكلا مجعملا ١ يجاسلا ىيحي نب ايركزو

 )1711١/١99/١(. « دعجلا

 .( اندنع ةقثوه» : ينيدملا نب يلع لاق : حيرجتلاو ايدعتلا

 . « ًاريخ الا هنع ينغلب ام » : لبنح نب دمحأ لاقو

 .( ةقثد يئاسنلا لاقو

 . « ةيحللا ميظع « ًارعاش « ابيدأ « احيصف « اهيقف ناك ٠ :لماك نب دمحأ لاقو

 0 يضاقلا 2( ةمالعلا « مامإلا 0 يبهذلا لاقو

 1 هيف ملكت نم طلغ « ةرشاعلا نم « ةقثا» : ينالقسعلا لاقو

 )١4/08/١( « ينيدملا نبال ةبيش يبأ نبا تالاؤس »و )115/191/1١( « مدلا رحب باتك » : رظناو

 ءاملعلا دلومو ١ و + (1//519/181) « دواد يبأل يرجآلا تالاؤس ١ و ء (1971/987/6) « ريغصلا خيراتلا ه

 خيرات» و ء (101/1/905/8) « تاقثلا »و 2 /1١11/4/71/1( 4) « ليدعتلاو حرجلا »و ع« )١ /5١5( : مهتايفوو

 دو 2 )5١91١/4907/١(  فضاكلا »و ء )568/59/١6( ؛ لامكلا بيذهت »و « )88/51١/9/!4( «دادغب

 (9١0919/1/؟) « دشرألا دصقملا »و ء )1١١/841/11( « ءالبنلا مالعأ ريس » و 2 )51١/١١"( « ةياهنلاو ةيادبلا

 ريسفت لاجر »و . )5584/7509/١( « بيذهتلا بيرقت ١و ع (4/4/995/4) « بيذهتلا بيذهت ١و «٠

 . 1١45/598( ) « يربطلا

 ء يرصبلا « يربنعلا « ةمادق نب هللا دبع نب راوس « هللا دبع وبأ زييمت - ١

 تس ةئس يفوتو « نينامثو عبرأ ةنس « ناتسجسب دلو « ةمجرتلا بحاص دج « يضاقلا

 "ما



 ىهتنا . (« ةئامو نيسمخو عبس ةنس و :يربطلا لاقو ؛ ةئامو نسمخو

 يف رهشأ وهو « ةعباسلا نم « ةنس نيرشعو تسب هديفح ةدالو لبق يأ : تلق

 . ةريسلا دومحم 2( قودص(« هنم ثيدحلا ىف رهشأ هديفحو هديفح نم ءاضقلا

 ش )١/ « تاقثلا ءامسأ ةفرعم ١ و « (1؟١) «ةفيلخ تاقبط» و 2« (560/7) :ىربكلا تاقبطلا» :رظناو

 «ليدعتلاو حرجلا» و 2 (087/110/؟) «يليقعلا ءافعض» و ء )18817/487/1١( «ءامسألاو ىنكلادو ءغ 1

 ٠ راصمألا ءاملع ريهاشم ١ و ( 8845/47/5 ) « تاقثلا هو « (211/4) «يربطلا خيرات» و + (1171/1171/5)

 و ( 7554و 505 ٠ ) ١/ مهتايفوو ءاملعلا دلوم هو 2« (8070/401/8) « ءافعضلا يف لماكلا هو « (1؟4”/١ه ) 8/1١

 بيذهت ١و ؛ ( )5698/184/١ « ءافعضلا يف ىنغملا »و ( )584/804/١ « ىتكلا درس يف ىنتقملا»

 . (١417/1؟5//# ) « نازيملا ناسل هو «( 7580/59/١ « بيذهتلا بيرقت ١» و ( 1470/7/4 ) « بيذهتلا

 . خيش « هللا دبع نب راوس زييمت "9

 . ةيلاعلا ىبأ عيفر : نع ىوري

 . رامع نب ةمركع : هنع ىور

 ) «تاقثلا» و « (111/7/910/1/4) «ليدعتلاو حرجلا» و « (؟75014/178/4) «ريبكلا خيراتلا» : رظناو

 ىلع

 « يرصبلا بحاص « ىلذهلا « هللا دبع نب راوس . نانس وبأ زييمت - "5

 يضاقلاب سيلو

 . دادحلا ةديبع وبأ : ةهنع ىور

 ) « تاقثلا ١ و 2« (11177/710/1/4) «ليدعتلاو حرجلا» و ؛ (5705/178/5) «ريبكلا خيراتلا» : رظناو

 نضل

 هد هت ث هه 5

 ه2 2
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 ةلمهملا داصلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (  حلاص همسا نم) ةلمهملا داصلا باب [11]
 4ريال برح نب رمعم وبأ -156

 ( ش"/ر' : بط)

 (شا/را : خت )و . ( ش١ /ر١ : ستر

 هثيدح ربتعي : يدادغبلا « مهالوم « يمشاهلا دلاخ نب برح نب حلاص . رمعم وبأ

 . تاقثلا نع ىور اذإ

 يدبعلا ةديبع نب ةمامثو « ماله ستر يميستلا ىيحي نب ليعامسإ :نع ىور

 دبع نب ىلعألا دبعو . ةزبخ ىبأ نب مالسو . ىدادهلا ديزي نب دلاخو 81/١ ١ خت) يملسلا

 . (١٠/59/7/ه) « ناميإلا بعش ١ بيعش نب ىسيعو يماسلا ىلعألا

 قاحسإو « ةيجان نب دمحم نب هللا دبعو , يروزبلا فوع ىبأ نب دمحأ :هنع ىور

 ينئادلا ميهاربإ نب قاحسإ نب هللا دبعو , (701/1/00/ه) « ناميإلا بعش » سنوي نب ميهاربإ نبا

 نب هللا دبعو « )٠١5/1( « ةباحصلا مجعم » متاح نب هللادبعو ء (4458/7/4) « طسوألا مجعملا »

 زرطملا نايب نب يلعو 2 لجعلا ديبعو ء 0570/7770 « ريبكلا مجعملا » يسلايطلا سابعلا

 يذابارتسإلا يريمحلا سابعلا وبأ هللا ديبع نب لضفلاو (040/10/6) « طسوألا مجعملا ١» يدادغبلا

 نب دمحمو )1١7514/18/8( « تاقثلا ١ ىفقثلا قاحسإ نب دمحمو ء ميس اور 0 ناجرج خيرات »

 دمحم نب دمحم دمحأ وبأو ٠ (457/474/6) « ناهبصأب نيثدحملا تاقبط ١ بيبش نب ميحرلا دبع

 2 يمرضحلا نوراه نب دمحم دماح وبأو « (889/91/4) « دادغب خيرات ١» يروباسينلا ظفاحلا

 ىلعي وبأو « ايندلا ىبأ نب ركب وبأو ٠ (/0/6) « ينيعامسإلا خويش مجعم ٠ يليعامسإلا ركب وبأو

 . (181/1//509) ؛ ىلعي يبأ مجعم »

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم . - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلا زعي مل مسا لكو

 6 دادغب خيرات » يف هتمجرت نم

 : لاقو (1548/918/4) , تاقثلا ٠ يف نابح نب دمحم هركذ : دلاو ليدعتلا

 ضخ



 هيف ركذي ملو ١ (1857/917/9) « دادغب خيرات » يف يدادغبلا بيطخلا هل مجرتو

 . اليدعت الو احرج

 . ( 59ه /91/) « ىنكلا درس يف ىنتقملا » يف يبهذلا هركذو

 « دمحم وبأ هتينك » : (7074/18/) « نازيملا ناسل » يف ينالقسعلا لاقو

 ملعأ هّللاو ( رمعم وبأ )و ٠ ( دمحم وبأ) « ناتينك هل نأ وأ , أطخ هنأ رهاظلاو :تلق

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ دقو

 ةقققعوم

 (؟؟9/؟ خت) لامس نب حلاص - 15

 ىور دقو « ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل « ةرشع ةيداحلا نم : لامس نب حلاص

 « ام فيرحت همسا يف لعلو « ينادمهلا ءالعلا نب دمحم , بيرك يبأب ًانورقم « هنع يربطلا

 نب قاحسا قيرط نم (15) مقرب ملسم هاور ٠ فورعم روهشم هقيرط نم ءاج يذلا رثألاو

 . ًاضيأ هب ريصن نب جاجح قيرط نم (؟4/؟) دعس نبا هجرخأو . هب ؛ ميهاربإ

 . (9١١/؟ خت) حارجلا نبا وهو عيكو : نع ىور

 . (559/؟ خت) بيرك يبأب هنرقو يربطلا ريرج نب دمحم : هنع ىور

 (؟؟4) ينهيمشكلا لضفلا وبأ - ١60

 ( يذمرتلاو . ملسم )

 (شا4/ركا١ : بطر

 ( شا/ر4 قت)و « ( شا"/را/هت)و . ( ش١ /ر١ خت)و « ( ش4 /رك ستر

 : يزورملا ينويوشكلا يمّلّسلا , رامسم نب حلاص  سابعلا وبأ : لاقيو  لضفلا وبأ

 . قودص « ةرشاعلا راغص نم « نيتئامو نيسمخ ةنس : ليقو « نيتئامو نيعبرأو تس ةنس يفوت

 لاا



 ةلمهملا داصلا باب ٠ ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 صم

 دلاخو « (مه»و5 ست) نارمع نب ثراحلاو . (ما/444 ست) سايإ يبأ نب مدآ :نع ىور

 (18148 ست) ميرم يبأ نب ديعسو : (09184و 7١4 ست) بابحلا نب ديزو « (407 قت) شادخ نبا

 نب دمحمو . (144 قت)و :( 7080و 1849و 5840 هت) ةنييع نب نايفسو . (١1"/١خت)و

 و 1718و 44١ هت) يئاوتسدلا ماشه نب ذاعمو . (ت)و . 5/١4( ست) كيدف يبأ نب ليعامسإ

 ٠ (هذه قت) يئاوتسدلا ماشه نب ناعمو « 1١448( ست) يفوعلا نانس نب دمحمو : (م)و *585( ١

 نب كلما دبع نب ديلولاو . (15/8؟ ست) ليمش نب رضنلاو . (4074 قت) دسأ نب ىلعمو « (م)

 ثيللا نب هّللا دبعو ع (1074 هت) يظاحولا حلاص نب ىيحيو .(7:095ست) ينارحلا حرسم

 . )45/1٠١///011( « دادغب خيرات ١ يزورملا

 ديعس نب يلعو )١15490/1١40/5( « يقهيبلا نئس » يبضلا رصن نب ميهاربإ : هنع ىور

 . وم /١1م5/5) « طسوألا مجعملا ١ يزارلا

 ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ًاقودص
 « لامكلا بيذهت هو (15551/818/8) « تاقثلا ١» و (1814/415/4) « ليدعتلاو حرجلا »: رظناو

 بيرقت ١ و ع« (145/80/4) ؛ بيذهتلا بيذهت ١و ع )157/458/١( «؛ فشاكلا هو (1 8 1/ة1/15

 . (1؟؟59/8/١1 ) « يربطلا ريسفت لاجر ١ و « (1888/؟١/0/4) « بيذهتلا

 « ةعباسلا نم ميدق « ةريزجلا نكس « يرصبلا « رامسم نب حلاص زييمت "6

 ش . ليسارملا ىوري « لوبقم

 ١ و + (18917/585/6) « ريبكلا خيراتلا ١ و « (475/:071/؟) « لاجرلا ةفرعمو للعلا :: رظناو

 (45:4/476/5) « تاقثلا » و « (1811/414/4) « ليدعتلاو حرجلا » و « (/11/8//81) « نادحولاو تادرفنملا

 « بيذهتلا بيذهت ١و ؛ 4 ل ىنكلا درس ف ىنتقملا »و « مل ة/:7؟/8١) ١ لامكلا بيذهت »و

 . )0884/11/4/١( « بيذهتلا بيرقت ١و « (5919/ه4/4)

 5 ن 5 © 2 0 ©

55 



 ("ا/14) زازبلا لهس وبأ -

 (يئاسنلا)

 (ش_/ر4؛ : بط)

 (شا /ر؟' : هت )و . (ش" /ر”' : ست)

 رابك نم : زازبلا ؛« يطساولا ظ ناورم نب نكسلا نب دمحم نب قيِلط 2 لهس وبأ

 . ةقث « ةرشع ةيداحلا

 0و 580 هت) (١111؟ ست) نوراه نب ديزيو 07718 ست)[دمحم نبا] طابسأ : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 ؛ ثيدحلا يف هتماقتسا » : لاقو « تاقثلا » يف نابح نبأ هركذ : دلاو ليدعتلا

 . « تابثألا ةماقتسا

 « فشاكلا »١و .ء (5995/ 574/١7 ) « لامكلا بيذهت »و 2« (111705/9؟8/8) « تاقثلا ١ :رظناو

 )و 2 ( 7048 /984 )١/ « بيذهتلا بيرقت هو ١ ( هال /١7/ه ) « بيذهتلا بيذهت هو )١/1455/015(2

 . (17815/988 ) « يربطلا ريسفت لاجر

 (دابع همسا نم) ةلمهملا نيعلا باب ]١[

 (047/) ينجاورلا ديعس وبأ -4

 (ةجام نباو . يذمرتلاو . يراخبلا)

 (شوة/ر١٠: بط)

 (ش 7/ر١ :هت)و 2 (شا١/ر١ : خت)و « ( شا/ /ره : ست)

 نونلاو « ةروسكملا ميجلابو « واولا فيفختب  ينجاّورلا بوقعي نب دابع . ديعس وبأ

 ؛ قودص « ىضفار ةرشاعلا نم « نيتئامو نيسمخ ةنس يفوت : يفوكلا «٠ يدسألا ليقو  ةفيفخلا
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 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 .(« كرتلا قحتسي ١» : لاقف نابح نبا غلابو « انورقم يراخبلا يف هثيدح

 نب كيرشو . (”0/ه15 ست) ريهظ نب مكحلاو ؛ 44١( هت) ةرامع نب رشب : نبع ىور

 [ دمحم نب نمحرلا دبع] و ء(١484اهت) ريكب نب هللا دبعو ع (08408 ست) يعخنلا هللا دبع

 نب دمحمو 2 (0/410ةو 77١77 ست) ناميلس نب دمحمو : 01 خخت)و 2 181١5( ست) يبراحملا

 كاحضلا ىلوم مزاح يبأ ديزيو «٠ 077/888 ست) جارد نب حونو . (#75057 ست) ناوزغ نب ليضف

 . 41/١4( ) « دادغب خيرات ٠ راكب نب ريبزلاو « (0418 ست)

 . (5"05ه/و/١؟) « داذغب خيرات ١ يبراحملا مساقلا نب دمحمو : هنع ىور

 ًاخيش : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تبرطضا : حيرجتلاو ليدعتلا

 ثيداحأ ىورو « عيشتلا نم هيف اميف ولغ هيفو . هنيد يف ًامهتم « هتياور يف ًاقودص . ّةقث
 , فلسلا متشي هنأ ىلإ َبِسُتو « قّسْفو , مهريغ بلاثم يفو تيبلا لهأ لئاضف يف هيلع ْتَرِكْنأ
 قحتساف « ريهاشم ماوقأ نع « ريكانملا يوري كلذ عمو ضفرلا ىلإ ةيعاد « ايضفار ناك هنأو

 ا . عدبلا سوؤرو « ةعيشلا ةالغ نم هنأو« كرتلا

 ءامس أ ركذ ١ و (504"1 )558/١/ « ءامسألاو ىنكلا »و « (1540/44/5 ) « ريبكلا خيراتلا :٠ رظناو

 نبال نيكورتملاو ءافعضلا ١ و ؛« (554/871/1١؟ ) « يراخبلا لاجر » و ( 47/167/١/ ) ؛ مهدعب نمو نيعباتلا

 ال ءافعضلا يف لماكلا ١ و « (88/5//15) ٠ ليدعتلاو حرجلا هو « (1784/1ا//١ ) « يزوجلا

 ) « حيرجتلاو ليدعتلا ٠ و (4؟55/ ؟01/1) «ينطقرادلل مكاحلا تالاؤس» و « (/19/1/1//41) « نيحورصجملا »و

 مو 2 ("ا45١00/1) «ثيثحلا فشكلا»و ع )١54/ ١١4/١8"( « لامكلا بيذهت و ء( 1/١

 )١و 2 )١0/5/١٠١5/1١( هيف ملكت نم هو )5981/597/١( « فشاكلا»و « (45/"8ه/ه) « بيذهتلا بيذهت

 « بيذهتلا بيرقت دو (5004/58/1) « ينغملا دو (4184/44/4) « لادتعالا نازيم ١ و )156/057/1١( «ريسلا

 . (1"؟17/؟99) « يربطلا ريسفت لاجر دو « (”501/767/9 ) « نازيملا ناسل هو « ("5١/؟ة1/1)

 ةهممهمموم

 )8١( يربنعلا لضفلا وبأ

 (ةعبرألاو « ملسمو « - اقيلعت - يراخبلا)
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 (ش١ /ر١ : هت )و « ( ش4 /ر5 : ست)

 . ظفاح . ةقث « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبرأو تس ةئس ىفوت : ظفاحلا

 و ؛ (/84هو 2١ ست) لاله نب نابحو « (0:75و 54451١ ست) نوع نب رفعج : نع ىور

 و 5(2؟5147 ست) يربنعلا ريثك نب ىيحيو . 1١( ست) ةمثع نب دلاخ نب دمحمو . (44ه هت)

 دبع نب دمحم نب تلص مامه يبأو « (178/1990/5) : لامكلا بيذهت ١» سنوي نب دمحأو . (ت)

 /8) « تاقثلا ١» يدسألا عجهم نب مصاعو « (1989/441/4) ؛ ليدعتلاو حرجلا : ىكراخلا نمحرلا

 » ءىرقملا نوراه نب ورمعو ء (1570/145/5) « ليدعتلاو حرجلا ١ يلع نب ورصعو ءع« 5

 . (1915/074/8) « ليدعتلاو حرجلا ه هللا دبع نب نيكسم ةمطاف يبأو ع0 1 ه54/:مه/ر) « تاقثلا

 هللا دبعو ء (0؟44/905/+) « لامكلا بيذهت ١ يركسعلا نايب نب نيسحلا : هئع ىور

 . (11:559/180/48) « تاقثلا ١ ةبطحق نبا

 حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارتو . ركذي حيرجت ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 ءالقع نم ةجح « ًاظفاح « ًاتبث . ًامامإ « ًاقودص « ًانومأم « ًةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو

 . نيملسملا تاداس نمو مهئالبنو مهئالضفو 2 سانلا

 ىنكلا» و 2 (597 /584/9) « ريغصلا خيراتلا ١ و ؛ (39/5/0) « ريبكلا خيراتلا ٠ :رظناو

 )١/ « يراخبلا حيحص لاجر هو « ( 449 /89١/؟ ) « نيعباتلا ءامسأ ركذ هو « (؟1/7/705/1) « ءامسألاو

 )و 2 ( 5099/15/59 ) « ىنكلا درس يف ىنتقملا »و ( 541/59 ؛ مهتايفوو ءاملعلا دلوم ١و ء ( 14

 /"05/؟ ) « دشرألا دصقملا ١ و « (019/59؟/1) « ظافحلا تاقبط »و 2« )٠١9/90/١( « نيثدحملا تاقبط

 /١؟) « دادغب خيرات »و )011١/4/ 148( ١ « تاقثلا ١ و « )١1150/115/5( « ليدعتلاو حرجلا ١ و ء

 هوا (158/17؟/5١) : لامكلا بيذهت ١و «(عل1هه/ ١٠١و/ظو حيرجتلاو ليدعتلا ١ و ء« 4/10

 2و )١١١/507/15( «ءالبنلا مالعأ ريس هو 2 (041/074/1) « ةركذتلا »و « (5501/هه/١) « فشاكلا

 .( 7١/5/8995 0 بيذهتلا بيرقت ١و « ( ؟9١٠/١7/ه ) « بيذهتلا بيذهت
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 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (405) يرودلا لضفلا وبأ - لق خس

 (ةعبرألا)

 (ش١٠ / را"“ : بط)

 ( شاررا قت)و (شك /رالهت)و (شا7 /ر'"” خت)و (ش4 /را”" ست)

 « يرودلا ١ مهالوم . يمشاهلا « دقاو نب متاح نب دمحم نب سابع . لضفلا وبأ

 نيعبسو ىدحإ ةنس يفوتو « ةئامو نينامثو سمخ ةنس هدلوم : يدادغبلا لصألا يمزراوخلا

 . هتيوارو . هبحاصو « نيعم نب ىيحي قيدص وهو . ظفاح ةقث ةرشع ةيداحلا نم . نيتئامو

 و ”١ماو هلة9م4و 1ه15و 4١6١و هلو 5١05 ست) يصيصلا دمحم نب جاجح : ندع ىور

 يلع نب نيسحلاو (119و 1١81و طلال14 و ظل 8و 1١14و 4١184و 1148الو 1603و 14

 نب حورو ؛ (ت)و . (4١1و ١05" هت)و ( 78084 ست) دلخم نب دلاخو . (؟4117س) يفعجلا

 نب نمحرلا دبعو . (1١؟54 هت) و (5:5 ست) دلخم نب كاحضلا مصاع يبأو , (؛/ خت) ةدابع

 ميعن يبأو ١ (س) 019/١( ١ خت)و , (؟458-هت) و , (”*88؟ ست) حون يبأ دارقب فورعملا ناوزغ

 ء (س ءدق)و 2 (؟60*هت) ىسوم نب هللا ديبعو , 28١( هت) يعخنلا ءيناه نب نمحرلا دبع

 قت)و « (1551هو 7749 ست) [ يديهارفلا ميهاربإ نبا هلعلو ] - بوسنم الو « ينكم ريغ - ملسمو

 .(س)و ؛ ٠6( هت) بدؤملا دمحم نب سنويو 2 (*40هوداله ست) ديبع نب دمحمو ء(5

 وبأو 2 (4/29١511ه/6) « طسوألا مجعما ٠ يرتستلا ريهز نب ىيحي نب دمحأ : هنع ىور

 دنسم ٠ ينييارفسالا ةناوع وبأو © )05/18/١( « يقهيبلا ننس ه يدابأ دجملا نسحلا نب دمحم رهاط

 . هيف هنع رثكأ دقو  (ه5/*/١) « ةناوع يبأ

 , ًامامإ : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 مل ناخيشلاف الإو ؛ هتلادع ىلع ينعي هيلع قفتم « ًادقان « ًاقودص . اتبث , ٌةقث . ًاظفاح

 . هنع علقأو . هبرش نم بات مث « ذيبنلا برشي ناك هنكلو .امهنم ٌدحاو ىتح الو « هل اجرخي

 سابع حيحصلاو أطخ وهو .. (يرودلا سابع نبا) (/814ست) مقر رثألا يف عقو دقو
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 هللاو « هبرش نم هتبوت انركذ دقو ذيبنلا هبرش ىوس ركذي حيرجت ىلع هل فقأ ملو

 . هلامو هعجرم هيلإو « هلاحب ملعأ

 خيرات هو «١ (14044 /01/8) ؛ تاقثلا ١ و « (1185/117/7) «ليدعتلاو حرجلا ١ : رظناو

 ع (105/ ه5 )١/ « فشاكلا »و ء( 9740/١4/ 9041١ ) « لامكلا بيذهت ١و « )1049/144/١( « دادغب

 « ( 5041/15/9: ىنكلا درس يف ىنتقملا »و ء (155/501؟/5١) «ريسلا»و 2 (١6/هالف/؟) « ةركذتلا هو

 /؟44/١) «٠ بيذهتلا بيرقت ١ و ء 175/1١/58( ) « بيذهتلا بيذهت ١» و « ( ه/١١) « ةياهنلاو ةيادبلا » و

 . )171/9٠0( يربطلا ريسفت لاجر »و ع« 246

 هووم معو

 )٠١١( يتوريبلا لضفلا وبأ

 (يئاسنلاو « دواد وبأ)

 (شا“/ركا : بط)

 ( شاررا" قت)و (ش" /ر؟6 هت)و (شا١ /ر" خت)و (شا /را6١ ست)

 « ةعمجلا ةليل َدِلَو : يتوريبلا ٠ يرذعلا « ديزم نب ديلولا نب سابعلا ٠ لضفلا وبأ

 عيبر نم نيقب عبسل « ءاثالثلا موي يفوتو ١ ةئامو نيتسو عست ةنس . بجر نم تيقب ةليلل

 « ةرشع ةيداحلا نم  نيتئامو نيعبسو ىدحإ ةنس : ليقو «  نيتئامو نيعبس ةنس « رخآلا

 . دباع 2« قودص

 نب دمحمو (س)و . (74:08هت)و٠ 11١18( ست ) يتوريبلا ةمقلع نب ةبقع : نع كور

 و 1454و 4448١١و 4577و 4574و ٠٠١ ست) ديزم نب ديلولا هيبأو , 78140٠( ست) دايز نب لقه

 هاوا9 :هت )و 2 ( "4ة1هو 1835و 1/8 متو 54815 7717و 188ا/ا"و 11/7“و مول

 و 7144و !؟9"8و ؟١ه7و 597١و ١341و 1"خ1و "1٠١ 4و /47و “هو التو 5069و 5437و 57" 4و ه*هو "الالو

 و "ال١و ؟؟هو )الاو لهو 5؟و 5١ قت)راو , (؟5هزلو ؟١44و ١741و ؟ةءفو !184هو ؟هكاو 9 "هلو

 6 د)و . ("48و 87/؟و هاالو ”"10و !"الواكلا متروء(5١١٠و ةا/و مل5و 1١86و ا/لءاو 5دا"و ت6
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 ةلمهملا نيعلا باب ش ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 حرجلا ١ رذنملا نب ملاس وهو - ميحدو (17؟5/178/؟) « ليدعتلاو حرجلا ٠ سابعلا نب ثراحلاو . (س

 يلحاسلا ديعس نب هّللا دبعو ع )184/١( « ليدعتلاو حرجلا ١ يجن نب سابعلاو « (١23؟/١) « ليدعتلاو

 نب ديبعو «٠ (190/04/7) « ليدعتلاو حرجلا ١ نافع نب رافغلا دبعو ء(؟١590/579/1) « ىنتتقملا »

 )١5/ ه لامكلا بيذهت » يمكحلا دامح نب ةبتعو (1497/505/0) « ليدعتلاو حرجلا » يليبجلا نابح

 » لاله نب دمحمو ١ (197//0100/؟0) « لامكلا بيذهت ١ يدسألا ناميلس نب دمحمو ء (مالالا/س.»م

 , (514/115/8 ) « ليدعتلاو حرجلا

 /150/14) « لامكلا بيذهت ٠  هخويش نم وهو  يراوحلا يبأ نب دمحأ : هنع ىور

 . ("”44١1/؟هه/4١) « لامكلا بيذهت » يئاطلا نوع نب دمحمو 2« 14

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 نم « سأب هب سيل , تاقثلا ّدحأ « ًاهيقف « انومأم « ًاظفاح « ًائرقم « ًامامإ « ًاقودص « ًةجح

 « تمسلا نسح « تاياورلا يف نينقتلا « هللا دابع رايخ نم ليل بحاص ناكو « لبنلا خويش

 1 ْ . يعازوألا يأرب يتفي ناكو

 نب دمحم ) ىلإ لقه نب دمحم) نم 1914٠0( ست) مقر رثألا يف هخيش مسا فحصت دقو

 ش . ملعأ هللاو « هتبثأ ام ميحصلاو « أطخ وهو « ( لقعم

 « تاقثلا ١ و « 1١١78( /114/5) « ليدعتلاو حرجلا » و )66١/٠١/1( « تاقثلا ةفرعم , رظناو

 ١0و 2 )71414/595/١4( « لامكلا بيذهت » و « (ه1//80) « مهتايفوو ءاملعلا دلوم ١ و « (140746/611/6)

 ) « ةئس نينامث شاع نم ءامسأ ١ و « (17/7 /401/1؟) « ءالبثلا مالعأ ريس » و )5511/075/١( « فشاكلا

 « بيذهتلا بيذهت ١ و 2« )1//٠١95/919( « نيثدحملا تاقبط »و 2« ( 0047/1/15 ) « ىنتقملا هو «١ ( ؟”/عه

 . (179؟/١٠.9 ) « يربطلا ريسفت لاجر ١و « (”19؟/١/194)« بيذهتلا بيرقت ١و 2 ( )70/1١5/0

 (847) ىلمآلا سابع 16*

 (شأ /راق٠ : بط )

 (؟ش /ر'" : خت)و ء ( ش "اره : سق)
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 (545/1) « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو « يلبق ركاش خيشلا هلفغأ

 ؟!ا14و 149؟1و 861 ست) نوراه نب ديزيو « 181/١( خت) مصاع نب يلع : نع ىور

 . 084/١ خت)و ٠ ىالاهو كو 7017و 17و 7411و

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هثع ىور

 ىور دقو « يربطلا ريسفتل ٠ امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ : حيرجتلاو ليدعتلا

 نوتف يف رصتخم رثأب ( يطساولا رصتنم نب ميمتب ) ًانورقم (445 سد) مقر رثألا يربطلا هنع
 . تاياورلا يقاب يف ادرفنم مث « مالسلا هيلع ىسوم

 . )85/1١ « ءاعدلا باتك ١» : رظناو

 (881) بلاط يبأ نب دمحم وبأ 5

 (هريغب انورقم خيراتلا يف يراخبلاو . ةجام نباو , يئاسنلا)

 ( ش6 / را * : بط )

 (شا"/را“ قت) و (شا١١/را هت)و (شا /ر١ خت)و (ش١ه /ر15 سق)

 نب هللا دبع نب رفعج  (بلاط يبأ) مسا و بلاط يبأ نب سابع « دمحم وبأ

 ناكو «٠ بلاط يبأ نب ىيحيو « بلاط يبأ نب لضفلا وخأ : رازبلا , يدادغبلا « ناقربزلا

 نامث ةنس « ةرخآلا ىدامج نم نيضم رشعل « ءاعبرألا موي يفوت ء طساو نم هلصأ « رغصألا

 . قودص « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيسمخو
 هللا دبع نب دمخأو 9/١ ختت)و 2 1805١( ست) يصيصملا يدهم نب ميهاربإ : نع ىور :

 يطيطاسفلا ريصن نب جاجحلاو 2 (1788 هت) دمحم نب تباثو . ("4و 50و ؟اهت) سنوي نبا

 نب ديمحلا دبع نب دعسو . 185١0١( ست) (باكشأ) ب فورعملا ميهاربإ نب نيسحلاو 48١( ست)

 حلل



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ست) رفعج نب هللا دبع نب يلعو ء (4505 سست) يحلطلا صفح نب ديعسو (1555 ست) رفعج

 « (377 هت) رذنملا نب ىسيعو ١ (*41 ست) يلصولا بوقعي نب ىفاعملا نب يلعو 0( الل

 ست) يمور نب دمحمو , ١١48( هت) يبلغتلا دعسأ نب دمحمو , (20 هت) ليعامسإ نب كلامو

 2, ٠055١.”"( ست) تلصلا نب دمحمو 2« (5015١و 5/8١٠0 ست) نازر نب دايز نب دمحمو ع 24

 نب و 4*١49( ٠ ست) ميهاربإ نب ملسمو 2 ((ه86 هت) هللا دبع نب دمحمو 2 ١8١8( هت)و

 و « 090 هت) يدهنلا ليعامسإ نب ىسوم ةفيذح يبأو (ة11 قت) 0(2مه95و 58505 ست) دسأ

 ماشهو 4 01 هت) دحاولا دبع نب مشاهو (هالال4 ست) ثراحلا نب باجنملاو : (444و 984 قت)

 و 5819و وا/١ ست) ينامركلا ريكب يبأ نب ىيحيو 2 (05؟4 ست) [ىسلايطلا] كلملا دبع نبا

 حضوم » رماع نب دوسألاو 54 ست) ةناوع يسبأو 2 140١( هت) دمحم نب سنويو . 8

 نسحلاو « (477/984/؟) « لماكلا » يدبعلا فسوي نب ورمع نب نسحلاو « )00/807/١”( « ماهوألا

 ديعسو 2« )١51١1/410/4( « رازبلا دئنسم ١ ةيطع نب ايركزو 2« )0510/١514/9( « رازبلا دنسم ١» دمحم نبا

 144/1//0) «رازبلا دتسم » مالس نب ديعسو )170/140/0(  « رازبلا دنسم » نيكسم نب ثعشألا نبا

 [ ليبنلا دلخم نب كاحضلا] مصاع ىبأو 155117 « دادغب خيرات » يكتعلا نايح نب ةملسو

 يبأو )6//1١44/00( ٠ « ريبكلا خيراتلا ١ زازبلا حور نب ميركلا دبعو « (14700/015/8) « تاقثلا :

 . (”/هر/س/5) «ماهوألا حضوم ٠ دمحم نب دحاولا دبع رمع

 ست) يلمآلا ميهربإ نب ىنثملاو « 07/144/1) « رازبلا دنسم ه رازبلا ركب وبأ: هنع ىور

 . ام أطخ دانسالا يف نأ كش الو « يربطلا هنعو 4

 ءمساقلا نب ةملسمو . نابح نباو ٠ متاح يبأ نبا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 0 ةقثح يمثيهلاو 3 ينئادملا قاحسإ نب هللا دبعو

 .( قودص و : متاح وبأ لاقو

 عمجم »و 2 )1450/01١1/8( « تاقثلا ١و . )5١8/5 /41١8( « ليدعتلاو حرسجلا » :ريظناو .

 »و2 51١4/505/14( ) « لامكلا بيذهت ١و: ( ١/5014/141؟ ) « دادغب خيرات هو ( 75/0 ) « دئاوزلا و

 /ه) « بيذهتلا بيذهت ١و ع( ؟١١/47/551)« ءالبنلا مالعأ ريس ١و 2 ( ؟0940/ه١/84) « فشاكلا

 ل



 مو: (9/١7؟9؟/١) «٠ بيذهتلا بيرقت »١و . (4١٠/5١٠/ه)٠ بيذهتلا بيذهت هو ء( ١

 . (1779 /؟99) ٠ يربطلا ريسفت لاجر

 (١11؟8) يدسألا ىلعألا دبع 6

 (يئاسنلاو . يذمرتلا)

 ( ش ؟* / رو : بط )

 ( ش"/ر" قت)و (ش ه٠ /ركاهت)و ( ش7 /ر7 خت)و (ش ١"6/ر؟9 سق)

 عبس ةنس يفوت : يفوكلا ؛ يدسألا ظ لاله نب ىلعألا دبع نب لصاو نب ىلعألا دبع

 . ةقث « ةرشاعلا رابك نم نيتئامو نيعبرأو

 ست) يركشيلا حيبص نب ليعامسإو : 0٠0 هت) نابأ نب ليعامسإ : نع ىور

 هت ) ينانكلا دمحم نب تباثو (197/1خت)و ,« 185٠١( ست) صاصجلا ديز نب ديسأو ء. 6

 نب دامح ةماسأ يبأو ء (ص)و ١ (9886 هت )و , (515*؟ ست) يرمعلا نوع نب رفعجو ع (؟01*

 نب ديعسو ("55هت) ءيرقملا ديزي نب دلاخ حيحصلاو - دالخو . (س)و . 6١5١"( ست) ةماسأ

 مساق نب ديبعو , (؟١00 ست) راطعلا يبضلا قاحسإ نب ديبعو ء (١1؟8؟ ست) يمرجلا دمحم

 5166و !"١51و 46١7و 4١75ئ4و 5184١و 176:7 ست) ىسوم نب هللا ديبعو « 0١6:”( ستر زازبلا

 و 516٠١ ست) يشرقلا مالس نب نوعو . (914 هت) دانقلا ةحلط نب ورمعو ١ (87750و 15و

 كلام ناسغ يبأو ء (ص) و ٠ (١7041و 5844و 18441 ست) نيكد نب لضفلا ميعن يبأو 00565 ١

 و ”ال089١ ست) يسفانطلا ديبع نب دمحمو .(يس)و (141هت) . (14584" ستر ليعامسإ نبا

 يرازفلا ةيواعم نب ناورمو ء (ت)و . ١١١178( ست) يدسألا مساقلا نب دمحمو ع (ما/ءموو 5

 واع (551414و 7١١4١ ست) ديبع نب ىلعيو . (805 قت) يرصبلا دلاخ نب ةبدهو 2ع (55954 ست)

 . 01/6 خت) ميقف يبأو ١ (س)و . (90 قت)و ١887”( ست) مدآ نب ىيحيو . (س)

 نمحرلا دبع دوعسم وبأو )1١690/71/8( « رازبلا دنسم » رازبلا ورمع نب دمحأ : هنع ىور

 ني



 لا نيعلا باب 0 .ةعوبطملا ةدانسملا هبتك يف

 لامه و يقيل

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . اقودص

 « خيراتلا »و (« ريسفتلا » يف (ىلعألا دبع نب لصاو) هيبأ نع ؛« ًاضيأ يربطلا ىور دقو

 . اذه يباتك نم هعضوم يف يتأيس امك « هتمجرت يف كلذ تلصف دقو ؛ « راثآلا بيذهت هو

 دبع نب ينثدح : هيف ءاج ثيح همسا يف ًأطخ (؟5581 ست) مقر رثألا يف عقوو

 . ملعأ هللاو ٠ هلبق ( نبا ) ةظفل ةدايزب أطخ وهو ... ىلعألا

 لامكلا بيذهت »و 2« (1417/509/4) « تاقثلا ١ و « (١1١ا//0/5) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 »و2٠ (1؟55/5/١)(٠ بيذهتلا بيذهت هو 2«( 708 «)511/١/ فشاكلا هو 2( 1؟/مبولاد) ا«

 . (19798/901) « يربطلا ريسفت لاجر ١ و « ( 7/89 /*؟/١) « بيذهتلا بيرقت

 هم مم هه #8

 (1747) يلمرلا رابجلا دبع 65

 ( شا /رك : ست) : بط )

 « ةمجرت هل دجأملو « هفرعأ مل « ةرشاعلا نم : يلمرلا . ىيحي نب رابجلا دبع

 (010/ه) ٠ هقيقحت » يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو « (/4؟5) يلبق ركاش خيشلا هفرعي ملو

 ئشب هتمجرتل

 ؛ء(؟05١07/5و 7517515و 7٠١ 7١١5١9 ما#و ال554و الك ستر ةعيبر نب ةرمض : نع كور

 . (11/ه) « ءايلوألا ةيلح » ةمقلع نب ةبقعو

 . (”"١1/ه ) « ءايلوألا ةيلح » دواد يبأ نب هللا دبع : هنع ىور

 )١١/1/ « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ : دلاو ليدعتلا

 . « ناكم يف هتمجرت دجأ مل « يربطلا خيش ١» : لاقو ( 6

 « يربطلا قيرط نم ارثأ 2( )747/9١( « ديهمتلا » يف ربلا دبع نبا جرخأ دقو : تلق

 م.



 (لضفلا نب ىيحي نب رابجلا دبع) ل ةمجرت ؛ (١هه4"/9/١1) « نازيملا ناسل » يفو

 . (4190/ممه/-) ًاضيأ « نازيملا ناسل ٠ يف (مويق نب ىيحي) ةمجرت ىلا ظفاحلا اهلاحأ دقو
 - مالسلا هيلع  يبنلا هامسو « ةدافوو ةبحص هيبألو , يعبات وهو. (يدزألا) هبسن يف لاقو

 ملعأ هللاو . دارملا وه اذه (رابجلا دبع) نأ نظأ الو . ( مويقلا دبع)

 . (1917/874) « يربطلا ريسفت لاجر ١» : رظناو

 برح نب دمحأ نب ديعس نب ىيحي نب رابجلا دبع « ركب وبأ زييمت
 نيتسو ىدحإ ةنس َدِلَو . (يبرحلا) ب فورعللا . يهاجزألا « يضاقلا ٠ برح نب دمحأ نبا

 « حلاص « فيفع لضاف مامإ . ةئامسمخو نيثالثو ثالث ةنس « اهب يفوتو « هاجزأب « ةثامعبرأو

 ثيدحلا عمسو « هيلع بهذملا قلعو ؛ يهاجزألا كلملا دبع مامإلا ىلع هقفت « ةريسلا ديدس

 دمحم ديعس ابأ . روشغببو «٠ يدزألا مساقلا نب دومحم رماع ابأ « ةارهب عمس ٠ هسفنب ريثكلا

 . امهريغو « سايدلا حلاص يبأ نب يلع نبا

 . ( )810/1470/١” «ريبكلا مجعملا يف ريبحتلا ١ : رظناو

 /١6 - دانقلا نسحلا وبأ ):(

 (ةجام نباو . دواد وبأو . ملسم)

 بطر :٠١١ار/لاش(

 (شا“/ر4 قت)و (شه / ر١٠ هت)و ( ش١ / ر" خت )و (ش" /ر ه6 سق)

 نايب نبا : لاقيو «  ملسأ نب دلاخ نب ايركز نب نايب نب ديمحلا دبع ؛ نسحلا وبأ

 عبرأ ةنس يفوت : دانقلا ٠, يركسلا « يدراطعلا ٠ ىسيع يبأ نبا « يطساولا «  نابأ نبا

 . قودص ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 وا"هداو "هداو 1١١781و "7448و "؟4هو "744 ست) ) قرزألا فسوي نب قاحسإ : نع ىور

 وا3ت/لو ”اتحو "48و 4و "الو "حالو "55و ”[داو "دلو ”[دحو "هذفو "هومر "وما"

 و 45١١و ١؟599و 4597و محامو !لهدؤو اله5١و "مهو "الالءو "ال4هو "الؤ١و "اللاوو "؟م/هو "اال

 اهت)و (١ 175144و ؟0١0165و 7014و ؟ةءالءو 7؟هدتكو 15١5و 1545و ١547و 15416و 1١مل/»

 و 715159و ١45١4 ست) [ يطساولا ] ناحطلا هللا دبع نب داخو .(ق .ءد)و . (”:075و هء٠و 447

 - بوسنم « ينكم ريغ  نايفسو « (ق ءم)و 4١8( ١ قت)و ,2 (1907 : لهت)و 089445(0و9 5

 و 1448؟١و 4014و ٠" سن) يطساولا ديزي نب دمحمو 2 (مهال هت)و 2 (4١741و ١٠6٠7الاو 497١٠4 ست)

 و "08917"و ""الهزو "؟4خ5و "1هلؤو ":"ةكو ؟4هدحو ١؟مكذو ز١١لكلو ة57179و 4515و ا/لهالؤو ةدالال

 (1ة801/و ؟4ة1و 1159و 1خ19و "51 لهت) و ١ (ةالؤ/؟و 3/7 خت)و 2 ("1/5٠8و "4١86و "هكا "هو8ا#

 ست) يدع يبأ نب [ميهاربإ نب دمحم] و . (474”7و "45 ست) نوراه نب ديزيو (؟55و 11١ قت)و

 « (188/1) « طساو خيرات » دشار نب ءالعو ٠ (444 هت) يواركبلا رحب يبأو ٠ (440 قت) و « (/0“

 . )189/١( «طساو خيرات ١ بعصم نب ةمحر نب دمحمو

 متاح وبأو )٠١//1١117/1/141( « ريبكلا مجعملا » يرتستلا قاحسإ نب نيسحلا : هنع ىوو

 . (44/9/5) « ليدعتلاو حرجلا ١» يزارلا سيردإ نب دمحم

 . ًاقودص « ةقث هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت: حيرجتلاو ليدعتل

 ىلإ - قرزألا وهو  (قاحسإ) نم 2 50/1١( ست) رثألا يف هحيش مسا فرحتو : تلق

 (قاحسإ نبا)

 , ًأطخ وهو « (قاحسإ وبأ) راص ءركفلا راد ةعبط « (150745 ست) رثألا يفو

 . هتبثأ ام ميحصلاو

 نم ؛ (756804و 818١9و 9١15١و الهالؤو الثال١ ست) راثآلا يف هتبسن تفحصتو

 رثألا يف (تاتقلا) ىلا (دانقلا» فحصتو « طقف ركفلا راد ةعبط يف (يركشيلا) ىلا « (يركسلا)

 . (؟؟57 هت) رثألا يف (راتقلا) ىلإو « (144 ست)

 اهت)و 2 (4١711و1001/1و 4١4 ست) راثآلا يف (قرزألا قاحسإ) هخيش نأ نظأو

 نيرا



 . ملعأ هللاو « (قرزألا قاحسإ)

 ءامسأ ركذ هو ء (14041/501/8) « تاقثلا ه و « (44/4/5) « ليدعتلاو حرجلا :١ رظناو

 ةيادبلا ١ و ء-(41//70/010* /1) « لامكلا بيذهت ١ و « )485/4140/1١( « ملسم لاجر هو (714/1١1١1؟) « نيعباتلا

 « بيذهتلا بيذهت + و )1518/187/١( « ىئتقملا ١و ع« )097/114/١"( « فشاكلا » و )50/1٠١”( « ةياهنلاو

 . (١167/""ه) « يربطلا ريسفت لاجر هو « ("ا/١/04/8) « بيذهتلا بيرقت هو 2 )٠٠١5/11(

 )84٠810( يراصنألا لضفلا وبأ -

 (ةعبرألاو ٠ ملسمو  قيلاعتلا يف يراخبلا)

 ( شا“ /ره ست) : بط )

 نب مكحلا نب هللا دبع نب رفعج نب ديمحلا دبع , صفح وبأ : لاقيو. لضفلا وبأ

 ةئامو نيسمخو ثالث ةنس يفوت « رفعج نب ديمحلا دبع نب دعس دلاو : يندملا يراصنألا « عفار

 . مهو امبرو « ردقلاب يمر ٠ قودص « ةسداسلا نم

 ثالث ةتس . هتافو مدقل « يربطلل اخيش . خيشلا اذه نوكي نأ نكمي الو : تلق

 نكلو « تاياور ةدع يربطلا هل جرخأ دقو « طقس امهنيب نوكي نأ دب الو « ةئامو نيسمخو

 . (178) مقر رثألا دنع هرظناف  ريبكلا مجعملا ٠ يف هيف لوقلا تلصف دقو ١ خويش ةدع امهنيب

 (؟951) نانس نب ديمحلا دبع -48

 (يئاسنلاو . دواد وبأ)

 (شا/را:فت: بط )

 اذه نوكي نأ نكمي الو « لوبقم . ةسداسلا نم : يكلا 2 نانس نب ديمحلا دبع

 ٠ . ًاضيأ هلبق يذلاك هتافو مدقل ٠ يربطلل اخيش « خيشلا

 ( 5551١ ست)  بوسنم الو ٠ ينكم ريغ  قاحسإ : نع ىور

 نا



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 .- ادج ديعب وهو  يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . « رظن هثيدح يف ٠» : يراخبلا لاق : يليقعلا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « تاقثلا ١» باتك يف نابح نبا هركذو

 كانه نوكي نأ دب الف . هتقبطو هتافو مدقل ٠ يربطلل ًاخيش نوكي نأ نكمي الو :تلق

 . ملعأ هللاو . طقس

 حرجلا »و #/٠٠١1/45( ) ؛ يليقعلا ءافعض »و ء (17978/01/5) « ريبكلا خيراتلا :: رظناو

 و ع ( ”15//018/4990) «لامكلا بيذهت هو « (477/4/17/0) « تاقثلا ١و (17/1/5) : ليدعتلاو

 )١//"/ « بيذهتلا بيرقت ١و 2« )١50/1١05/5( « بيذهتلا بيذهت هو ء( )71٠019/515/1١ « فشاكلا

 . (51١1؟7/"#ه ) « يربطلا ريسفت لاجر »و ع( ”0/0/707/90 ) : نازيملا ناسل هو ع (مال"6

 (5868) يوافطلا ورمع وبأ

 (يئاسنلاو « يذمرتلا)
 (شا/را" : بط)

 (شا/را قت)و «(شا١1/ر١ : خت)و « (شا١/ر١١ : ست)

 نب دوسألا نب نمحرلا دبع « ورمع وبأ : هلعل . يوافطلا دوسألا نب نمحرلا دبع

 « يدادغبلا « قارولا . مهالوم « يمشاهلا نون هرخآ نومأملا : ليقو مال هرخآ  لومألا

 . لوبقم « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبرأ ةنس دعب يفوت : يرصبلا

 58114و ؟97/41و 11975و5945و ”841/و "805 ست) يبالكلا ةعيبر نب دمحم : نع ىور

 دمحمو ء(س ا ات) 2 175/١( : خت)و . (!ل80 قت)و . (”4٠8و "8184و "الثهلخو "؟ة١1و "4019و

 . (515/6) « مزح نبال ماكحإلا » يئالللا ريثك نبا

 .(147/15) « مزح نبال ماكحإلا ١ ريبج نب دمحم : هنع ىور

 . قبس ام الإ ليدعت وأ حرجب دحأ هركذي مل : حيرجتلاو ايدعتلا

 "مم



 . يوافطلا نومأملا نب دوسألا نب نمحرلا دبع هنأ رابتعا

 ١و 2 (لالدال/ه594/15) «٠ لامكلا بيذهت هو ء ( )7084/578/1٠١ « دادغب خيرات ١» : رظناو

 )١/-80/ « بيذهتلا بيرقت هو ٠ )151/5//1810( ١ بيذهتلا بيذهت ١ و 2« ( )١10/551/١" « فشاكلا

  2») "8٠0(1241/9*م) « يريطلا ريسفت لاجر هو .

 هه مهو © ©

 ١ ١ يرتخبلا يلع وبأ )17886(

 بط) : 4ر/١اش(

 را" :هترو . (شا١ /ر١ : ستر / ١اش(

 يبأ نبا ليقو . يرتخبلا نب رباج نبا : ليقو - يرتخبلا نب نمحرلا دبع « يلع وبأ
 3 يئاطلا يرتحبلا يبأ نب نمحرلا دبع : وهو  مكحلا نب نابز نبا : ليقو « يرتخبلا

 . ينطقردلاو بيطخلا هنع تكس « ةرشع ةيداحلا نم : يدادغبلا « يصمحلا

 (19هالو ا مهالو 441١ هت )و 2 ١78886( سق) يبراحملا دمحم نب نمحرلا دبع : نع ىور

 نب ديجملا دبعو . سيردإ نب هللا دبعو . ثراولا دبع نب دمصلا دبعو . سنوي نب ةلظنحو

 - ةزمح يبأ نب بيعش نب رشب ٠ مساقلا يبأو شايع نب ركب يبأو , داور يبأ نب زيزعلا دبع

 دبع حور يبأو © (1508/144/9) « ريبكلا مجعملا ٠ يصمحلا مهالوم يشرقلا رانيد  ةزمح يبأ مساو

 بعصمو « )581/1١/1( «ريغصلا مجعملا» « يصمحلا ينارهبلا ينوحاللا حور نب ىسوم نب زيزعلا

 (؟١/4) ٠ قشمد خيرات » مادقملا نبا

 يبأ نب ركب وبأو . دعاص نب ىيحيو . يطيبنقلا نيسحلا نب دمحم : هثع ىور

 « ناميإلا بعش ٠ ايركز نب مساقلاو )١1747/8007/5( « لماكلا ٠ سنوي نب ميهاربإ نب قاحسإو « ايندلا

 وبأو 2« (15/4) « قشمد خيرات » يطامنألا زوريف نب ميهاربإ نب دمحم ركب وبأو )57014/11/6( ٠

 . )3185/1١/5( « ريغصلا مجعملا » يئاربطلا مساقلا

 "وك



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ة ي يربطلا ريسفتل : هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ جيرجتل او ليدعتلا

 همسا يف نوكي نأ ىشخأو بتكلا نم يدي نيب اميف ًاركذ هل دجأ مل , رفعج يبأ خيش » : لاقو

 .« أطخ

 مجعم ؛ اهلالخ نم ُثبثأ « مجارتلاو . ثيدحلا بتك ضعب يف ركُد دقو : تلق

 . قباسلا هذيمالتو هخويش

 « ضيرعلا دوسألاب هتزيمو « هذيمالتو هخويش مجعم نم « باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . )0887/9517/٠١( «دادغب خيرات » يف هتمجرت نم وهف

 .(يرتحبلا يبأ) ىلإ (يرتخبلا) نم 1540و 1مهالو هت) نيرثألا يف هدج مسا فحصتو

 /؟١5/؟) « قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم هو « )081/570/٠0( « دادغب خيرات » : ًاضيأ رظنا

 هدفا «ينطقاردلا للع» و“ (؟0764/؟6/١) «ناميإلا بعشدو « )5١7/1( «جيردملا لصولل لصفلا هو ء 0

 . (14/؟8) «لامكلا بيذهت»و

 ههه مه ه ©

 (18:9) يدبعلا دمحم وبأ 7

 ( ةجام نباو « دواد وبأو ١ ( 75" ملسمو ٠ (4) يراخبلا)

 ( شا" /ر#" : ست) : بط )

 ةنس يفوت : يروباسينلا « يدبعلا ٠ مكحلا نب رشب نب نمحرلا دبع , دمحم وبأ
 . ةقث ١ ةرشاعلا نم « اهدعب وأ « نيتئامو نيتس

 زيزعلا دبع نب ىسومو ٠ (م . خ) ٠ (*75548و #1557 ست) ةنييع نب نايفس : نع ىور

 . )01810/9071/٠١( « دادغب خيرات ٠ يدهم نب نمحرلا دبعو ء(ق ء د)و ء (17804 ست) يرابنقلا

 . 1 « يقهيبلا نئس » ناطقلا نيسحلا نب دمحم ركب وبأ : هنع ىور

 ًاقودص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ملاع َنب ملاع َنبا ًالاع « ةقث



 0 حيرجتلاو ليدعتلا ١ « و «٠ (هالما//؟ا/١١/١1) ؛ دادغي خيرات ةهو٠ لا ملسمو يراخبلا مهجرخأ

 ىنتقملا ١ و « ("0/10/515/17) « لامكلا بيذهت هو 2 )947/974/1١( « ءامسألا بيذهت هو 2« (887/80/9)

 بيذهت هو « ( )75148/177/١ « فشاكلا ١ و ء (18/940/15) : ءالبنلا مالع أ ريسو ٠» :« (ه450/هه/؟)

 . (1517/779) « يربطلا ريسفت لاجرد و )1١//81١/881*( : بيذهتلا بيرقت »١و « (797/151/7) « بيذهتلا

 همومه ه6 م

 ١8 - مكحلا دبع نب مساقلا وبأ )//1١1(

 (يئاسنلا)

 /را"* : بط) ١ش (

 (شا"/ر ه قت)و (ش١٠ / ر16 هت)و (شا/ / رد خت)و (ش 4# /ر4 ست)

 ع ينامثعلا « ثيل نب نيعأ نب مكحلا دبع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ؛ مساقلا وبأ

 عبس ةنس مرحملا يف يفوتو « ةئامو نينامثو عبس ةنس هدلوم : يرصلا « مهالوم « يومألا

 ةقث « ةرشع ةيداحلا نم . ةنس نيعبس نبا وهو « نيتئامو نيسمخو .

 ("4هو 941 هت) ىسوم نب دسأو « (1414 هت) يقرزألا دمحم نب دمحأ : نيع ىور ,

 و ؛ (151 هت) ديلت نب ىسيع نب ديعسو . (س)و . (14:4١هت) ميرم يبأ نب مكحلا نب ديعسو

 و (15:5هت) دعس نب ثيللا نب بيعشو (يس)و . (18555 هت) ريفع نب ريثك نب ديعسو . (س)

 روصنم نب زيزعلا دبعو ء 4788 ست) رمغلا يبأ نب دمحأ نب نمحرلا دبع ديز يبأو (س)

 ستت) يبيجتلا. 1١0707( ٠ وا (4/1 خت)و « (19:5و 5١91و 5:5هت) مكحلا دبع نب هللا دبع هيبأو

 يرصملا ةملسم نب كلملا دبعو , (1؟95 هت) ءىرقللا ديزي نب هللا دبع نمحرلا دبع يبأو . (س)

 ست) ١*"4( خت) و ء ("58هت) ١/340(  2(”5370؟ ستق) يقرلا دادش نب دبعم نب يلعو ١ مثت)و ١/

  . 0خت) لكوتملا نب دمحمو . (007 قت) يرفاعملا مصاع نب دمحمو (س) و  2 )51١/١يبأو

 و 8١١ هت) دشار نب هللا بهو ةعرز ىبأو . (س)و . (1404 هت) رابجلادبع نب رضنلا دوسألا

 الل



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ء (059/6و 1"/؟و ه5 خت) دامح نب ميعنو ,(ا/ه/١ خت)و . (/1/4و ؛ال5و 455 قست)و ء (5541/

 « مزلقلا ليزن يكملا دابع يبأ نب قاحسإ نب بوقعيو , 005/1 خت) ريكب نب هللا دبع نب ىيحيو

 . (44ه قت) ةتابن نب ىيحي نب سنوي ةتابن يبأو ٠ (4/؟ خت)

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 « ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 فنص خيراوتلاب ًالاع « رابخألاو , ثيدحلا هيلع بلغالاو , ًاهيقف ,« هب سأب ال « ًاقودص

 . هريغو « رصم خيرات

 »١و 2 ( 055/9 ) « مهتايفوو ءاملعلا دلوم هو « ( ١؟1/7ها//ه ) ؛ ليدعتلاو حرجلا » :ريظناو

 (475/188 /5) « بيذهتلا بيذهت دو 2« "9 )585/١/ « فشاكلا دو « )2858/7١1/1١7( « لامكلا بيذهت

 . (1981/ "4ا) ٠ يربطلا ريسفت لاجر هو « ( )8415/8414/1١ « بيذهتلا بيرقت دو

 هودووههعم

 (1 ١ يناجرجلا دمحم وبأ - 4

 ( شكا ره : بط)

 (شه/را:6اهت)و ل( شا١/را١ : خت)و .« (شا /ر١ : ست)

 وبأ هل مجرت « ةرشع ةيداحلا نم : يناجرجلا « ديلولا نب نمحرلا دبع , دمحم وبأ

 . هنع اتكسو . ٠ هخويش مجعم ٠ يف يليعامسإلا هنع ىورو « ٠ ناجرج خيرات ٠ يف يناجرجلا مساقلا

 نامعنلا يبأو 141/١( خت)و « ٠6850( ست) يناجرجلا ةبيط يبأ نب دمحأ : نع ىور

 و ١144( هت) ملسم نب نافعو ع ١1441( هت) [يرصبلا يسودسلا لضفلا نب دمحم نبا] مراع

 « "1 هت) مصاع يبأو « (140/ هت) ميهاربإ نب ملسمو ع 140١( و )١450 ديمحلا دبع نب ىيحي

 يمزراوخلا فسوي نب هللا دبعو ٠ (710/) ؛ يليعامسإلا ركب يبأ خويش مجعم » نامعنلا نب جيرسو

 . ةرامع نب نوعو ١ يسبعلا ىسوم نب هللأ ديبعو

 بلاط يبأ نبا) ب فورعملا دمحم نب يلع نب دمحأ « رفعج وبأ : هنع ىور

 مف



 )1١/9/( « يليعامسإلا ركب يبأ خويش مجعم ٠ ىليعامسإلا ركب وبأو« ىلمآلا راجنلا لضفلا نب دمحمو

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم . - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -« باتك ىلا زعي مل مسا لكو

 . ( 115/55/1١ ) «؛ ناجرج خيرات » يف هتمجرت نم

 ىورو ١ « ناجرج خيرات ١» يف يناجرجلا مساقلا وبأ هل مجرت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . هنع اتكسو « هخويش مجعم » يف يليعامسإلا ركب وبأ هنع

 . (9/9١151"هه) « يربطلا ريسفت لاجر »و ء )417/751/1١( « ناجرج خيرات » : رظناو

 (9445) نمحرلا دبع - 6

 (شا١/را : ستق) بط )

 دقو « ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل : بوسنم الو ,« ينكم ريغ , نمحرلا دبع

 0 يربطلا ريسفت ١ ل هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو « يلبق ركاش خيشلا هلفغأ

 . ئشب « هاور يذلا رثألل الو . هتمجرتل

 . (14145 ست) [ يبضلا ديمحلا دبع نبا] ريرج : نع ىور

 . ؛« يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هلفغأ : حيرجتلاو ليدعتلا

 هخويش نم لاجر ةسمخ نع « ٠ ريسفتلا » يف يربطلا جرخأ دقو ؟ وه نم فرعأ ملو

 . اذه ريغ ريرج نع ىور نم مهيف سيلو « ( نمحرلا دبع ) همسأ مهلك

 (17517هت) يلمرلا ةريمع وبأ - 5

 (شا/را١ : هت) :بط)

 ةلمرلا دجسم نذؤم « يلمرلا « يولبلا ٠ ديوس نب دمحأ نب زيزعلا دبع , ةريمع وبأ

 بيذهت » ل هقيقحت يف ركاش خيشلا هلفغأو ؛ هنع تكسو ةميزخ نبا هنع ىور « ةرشاعلا نم

 ل ل



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . ١151( : هت) يلمرلا ديوس نب بويأ : نع ىور

 (؟01/519/4) « ةميزخ نبا حيحص » ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم : هنع ىور

 يف الإ راثآلاو ثيدحلاو لاجرلا بتك يف ركذ ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 يربطلا هنع ىور دقو « « ةميزخ نبا ميحص »و « «راثآلا بيذهت » نم امهّتبثأ نيذلا نيعضوملا

 درس ف ىنتقملا » ف يبهذلا هركذ دقو « (1١:/؟١) « ديهمتلا » يفوه امك رخآ ًائيدح ًاضيأ

 ملعأ هللاو . ( زيزعلا دبع نب دمحأ ) هلعجف هيلع همسا بلقنا نكلو ؛ )1079/510/1١( ( ىنكلا

 ثالث ةئس يفوت (ينابيسلا يريمحلا دوعسم وبأ يلمرلا ديوس نب بويأ) هخيشو
 بيرقت » يف وه امك . ءىطخي ٠ قودص « ةعساتلا نم نيتئامو نيتنثا ةنس :ليقو « ةئامو نيعستو

 . كانه هرظناف . « ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا » يف هل تمجرت دقو ( )518/118/١ « بيذهتلا

 ةهومعمععم

 (857) يلوقاعريدلا ىيحي وبأ-

 (شا/رك6 : بط )

 (شا/را١ : خت )و . (شا١ /ر"8 : ستر

 ىوقاعريدلا « ناطقلا « نارمع نب دايز نب مثيهلا نب ميركلا دبع ؛ ىيحي وبأ

 نامث ةنس : نابعش نم نولخ سمخل ىفوتو « ةئامو نيعستو نامث ةنس هدلوم . يدادغبلا

 . ةقث « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبسو

 و ل1568و 45١٠و ة49او هلك و ة١٠١و م5" ست) [يدامرلا] راشب نب ميهاربإ : نع ىور

 و ١؟؟كو ١؟؟لحو ١؟ةككو ١؛ةهلو ١؟؟4الو !!ذئ ١و !١!ذ؟لكخذو ١؛ذ؟١و ااككمو 6١١الاو 1136

 نب ميهاربإو (؟هال/١ خت)و 2 (4١1911و !هكالالو 1١1١1و 54١١١و ١١ 115و 5١١١و اوؤل4١و 44

 نب دمحأو , يصيصملا يدهم نب ميهاربإو . يمازحلا رذنم نب ميهاربإو ؛ يعفاشلا دمحم

 «(١١٠/11414/ه) ؛ تاقثلا ٠ زازخلا مارهب نبأ ليعامسإو « سنوي نب هللا دبع نب دمحأو 3 حلاص

 نيضلحإ



 يربطلا خويش مجعم  ةلمهلا نيعلا باب

 /495/1) « دادغب خيرات , متاح نب يبحو . (45/:004./») هدادغب خيراتد دوعسم يبأ نب ليعامسإو

 /.:14/5) « لامكلا بيذهت » يمشاهلا ةعزق نب نسحلاو . يرصملا ميهاربإ نب جاجحو 2. لالالا

 ناسل» لوألا دبع نب نيسحلاو ء (50:544/47/4) « دادغب خيرات» (دينس) دواد نب نيسحلاو ء« 5

 يرصلا حيرش نب ةويحو (515/507/9) « ظافحلا ةركذت : عفان نب مكحلاو 2 (1570/144/1) «نازيملا

 بيذهت ١» يمرضحلا حور نب عيبرلاو 2 )١1788/4514/8( «لامكلا بيذهت » يئاسنلا رؤكصنم نب دوادو

 « لامكلا بيذهت ٠» يرذعلا دمحم نب ءاجرو ؛ عفان نب عيبرلا ةبوت يبأو « (185/ا94//0) , لامكلا

 بيبش نب ديعسو (7؟١٠/91/486) « لامكلا بيذهت » يبضلا ناميلس نب ديعسو 2« (18447/119/9)

 ؟١١/1) « لامكلا بيذهت » يمرضحلا ورمع نب ديعسو 2ع )1193/4948/٠١( : لامكلا بيذهت » يمرضحلا

 )1١7/1/ « دادغب خيرات :  بوسنم الو « ينكم ريغ  ديوسو .« برح نب ناميلسو ء ى0م-/

 يسرنلا ديلولا نب سابعو ء (17/191/1) ٠ ينطقرادلا للع ٠ يريبزلا دمحأ يبأ نب رهاطو :« 46

 2 000١ 4/ا/ا//4١) « لامكلا بيذهت د يقرلا رفعج نب هللا دبعو « )046/80/1١4”( « لامكلا بيذهت ه

 يلهابلا دامح نب ىلعألا دبعو : (*همع/هه/١) ؛ لامكلا بيذهت » يذئاعلا دمحم نب هللا دبعو

 « لامكلا بيذهت » ينارهبلا ينوحاللا ىسوم نب زيزعلا دبعو :« (*589/#ه:0/1) « لامكلا بيذهت »

 نب هللا ديبعو 2 (9514/ ه#ه/184) « لامكلا بيذهت » يزورملا ناميلس نب ةدبعو ء (2474/814/14)

 (اا///؟؟9/5) و دادغب خيرات ١ شيعي نب ديبعوء )587/1١58/19””( « لامكلا بيذهت » يموزخلا دمحم

 يبضلا مركم نب ةبقعو « )4/507/١9//0( « لامكلا بيذهت » يصمحلا نايح نب ديعس نب ةبتعو

 )٠١/ « لامكلا بيذهت » يمرضحلا ناميلس نب نسحلا نب يلعو 2 ("ةم5/9؟؟/؟١) « لامكلا بيذهت م

 « (44145/؟؟5/؟1) « لامكلا بيذهت » يلهابلا قوزرم نب ورمعو « نوع نب ورمعو ء 4041/0٠

 2 (01؟8/؟/؟ه) « لامكلا بيذهت » يئارجرجلا متاح نب دمحمو « نيكد نب لمفلا ميعن يبأو

 بيذهت » يناعنصلا ىلعألا دبع نب دمحمو « (7005/709/4) « ةناوع يبأ دنسم ٠ برح نب دمحمو

 2« (ه0507؟/؟0١/؟١) « لامكلا بيذهت » يراصنألا نارمع نب دمحمو «, (5085/ه81/16) ؛ لامكلا

 2« (00617/؟1ه/؟) « لامكلا بيذهت » يشرقلا جرفلا نب دمحمو . عابطلا نب ىسيع نب دمحمو

 اركلد



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةددسملا هبتك يف

 , يدزألا ميهاربإ نب ملسمو « [دهرسم نبا] ددسمو . يطساولا ميعن يبأ نب دمحمو

 بيذهت » يلالهلا هللا دبع نب فرطمو 2 (0074/15/98) «لامكلا بيذهت »"يرسلا ورمع نب فرصمو

 ماشهو « )5515/١١5/0( « لامكلا بيذهت ٠ يرعشألا ةيواعم نب نوراهو ء (5005/70/98) ؛ لامكلا

 /؟) ٠ نيوزق رابخأ » حلاص نب ىيحيو 2 (5584/528/0) ؛ لامكلا بيذهت » يلهابلا كلما دبع نبا

 ديمحلا دبع نب ىيحيو ٠ (1801/88/1) « لامكلا بيذهت ١ يعوبريلا ةحلط نب ىيحيو 2(

 ىيحي ناميلا يبأو ء )4704/51١/8( « ةتاوع يبأ دنسم ٠ نكسلا نب دمحم نب ىيحيو ؛ ينامحلا

 /5؟) « لامكلا بيذهت » يديبزلا هبر دبع نب ديزيو « (5571/474/8) « ةناوع يبأ دنسم » ناميلا نبا

 دامح نب فسويو « (8/١٠٠7هو/8؟) « لامكلا بيذهت » يبلحلا بعك نب بوقعيو 2 001/18

 /417/55). لامكلا بيذهت ٠ يلهابلا ناملس نب فسويو « (/10/414/87) ؛ لامكلا بيذهت ٠ ينعلا

 ديلولا يبأو ٠ يضوحلا رمع يبأو ١ يكذوبتلا ةملس يبأو « يديمحلا ركب يسبأو ء مو

 . يصمحلا ناميلا يبأو , يسلايطلا

 لماك نب دمحأو « (1416/18/4) « دادغب خيرات د حباسلا فلخ نب دمحأ: هنع ىور

 للع ٠ ديعس نب دمحم نب دمحأو . ناطقلا دايز نبا [ دمحم نب دمحأ] لهس وبأو . يضاقلا

 نب ةقدصو « ناقهدلا دمحم نب ةزمحو رافصلا دمحم نب ليعامسإو (17/19/1) « ينطقرادلا

 )١56/17/ « دادغب خيرات » ينزملا هللا دبع نب سابعو ٠ (4878/84/9) « دادغب خيرات ١ ناقهدلا ايركر

 دمحم نب هللا دبعو , )0101/48/٠١( « دادغب خيرات ٠  لضفلا نب هللا دبع  هقاروو ء 6

 ملسم نب هللا دبع نب نامثعو ٠ (40/50/8) « دادغب خيرات ٠ قاقدلا دمحأ نب نامثعو « يوغبلا

 « تاقثلا » ميركلا دبع نب دمحم هنباو « زرطملا ايركز نب مساقو « )5079/598/1١( « دادغب خيرات »

 /405/5) « دادغب خيرات ٠ ءارفلا فسوي نب دمحمو « زازرلا ورمع نب دمحمو ء (14511/47/0)

 ىسيع نب ىسومو ؛ )١٠١/88/1( «دادغب خيرات ٠ يلالهلا ميهاربإ نب روصنمو « (5

 , دعاص نب ىيحيو , ظفاحلا نوراه نب ىسومو ٠ (/؟85/05/1) « دادغب خيرات » يلوقاعريدلا

 م



 . ىلماحملا ىضاقلاو 2«. 4

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلا زعي مل مسا لكو

 . « دادغب خيرات ١ يف هتمجرت نم

 : (هالها" /ال١١/8) « دادغب خيرات » يف يدادغبلا بيطخلا لاق :حيرجتلاو ليدعتلا

 80 ًاتبث ةقث ناكو

 . « انومأم ةقث ناك » : لاق يضاقلا لماك نب دمحأ نع هدنسب اضيأ لاقو

 « ريثكلا بتكو فوط قودصلا ظفاحلا )515/705/٠( :٠ ؛ ظافحلا ةركذت ٠ يف يبهذلا لاقو

 درس يف ىئثقملا دو « (154/85/1) ؛ ءالبنلا مالعأ ريس »و « )١4511/417/8( :تاقثلا» :رظناو

 لاجردو 2 )511/91/1/١( « ظافحلا تاقبط»و « (580/1944/1) «دشرألا دصقملادوء (71070/149/7) « ىنكلا

 (157 5/9517 «يربطلا ريسفت

 همهم عمم

 )١191/١( ناهدلا ميركلا دبع

 (ش 4/ر١٠ : بط)

 (شا١ /را١ : هت )و . ( ش "/رو : ست)

 . ةراكن هيوري املو ! ةلاهج هيف « ةرشاعلا نم : ناهدلا ؛ ريمع يبأ نب ميركلا دبع

 ةيرهازلا يبأ نب حلاص نب رمعو + 0507٠ ست) يرازفلا دمحم نب دامح : نع ىور

 فرطملا يبأو 2 (184954و 7!ال40و 157174 و 9+155و الهالثو ١907١ ست) ملسم نب ديلولاو ؛ (ا/1هت)

 . (178181و 1119001 ست) يموزخلا

 وبأو ء (5049 ٠ )0/١١:”/ دادغب خيرات » يزارلا دايز نب ميهاربإ نب دمحم : هنع ىور

 . )5049/9١00/1١( « دادغب خيرات ١ يريترهنلا ىسوم نب دمحم هللا دبع

 قاس نأ دعب (01791/886/4) «لادتعإلا نازيم ٠ يف ىبهذلا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا
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 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ؛ ةلاهج نب ديلولا نع ؛ ناهدلاريمع يبأ نب ميركلا دبع : : لاق هقيرط نم اثيدح
 . ( ركنم ربخلاو

 . « ركنم ربخب درفت ١ : ("/8؟ /405/؟) « ءافعضلا يف ينغلا ٠» يف لاقو

 (5:494/"٠ه/١١) «دادغب خيرات » يف ثيدحلاو ةصقلا مامتو : تلق

 . (1557/9509 ) « يربطلا ريسفت لاجر » رظناو

 هدمععمو

 (9464) مدآ نب هللا دبع 4

 (شا/را١ ست : بط )

 يبأ نب مدآ نب ديبع ؛ دمحم وبأ : وهو  مدآ نب ديبع : حيحصلاو  مدآ نب هللا دبع

 - ىلاعت هللا ءاش نإ اذه يباتك نم هعضوم يف (ديبع) همسا نميف ىتأي « ينالقسعلا « سايإ

 . ًاضيأ فيحصتلا اذه ريغب هيف يربطلا هجرخأ دقف (؟١/8) فنصملل « خيراتلا » رظناو

 . (؟:هعم ستر ينالقسعلا سايإ يبأ نب مدآ : وهو «٠ هيبأ : نع ىور

 . ("40148 ست) يربطلا ريرج نب دمحم :هنع ىور

 هيومدععم م

 )١1( هيوبش نب نمحرلا دبع وبأ -

 (شم/ را“: بط)

 ا (شا١/را :هت)و ءا(شا/راا :خت)و ء(ش م/ر5١ : ستر

 يفوت يزورلا « مهالوم « يعازخلا « هيوبش نب دمحأ نب هللا دبع . نمحرلا دبع وبأ
 ثيدحلا لهأ ةمثأ نمو .« ثيدحلا ميقتسم « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبسو سمخ ةنس

 هدو 1/١" خت) و (59 هت)و « 441١( ست) هيوبش نب تباث نب دمحأ هيبأ : نع ىور

 معو سوو سمعو دححعو دكار كك /8و ١15/8 الارعو دمعو دل كو ةكح/كو ةالز/كو ”41/1و

 يديبزلا ءالعلا نب ميهاربإ نب قاحسإو ء 16١١48( ست) سايإ ىبأ نسب مدآو 2 0/0/1 ارو
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 يربطلا خويش مجعم .. ةلمهملا نيعلا باب

 و 1545و 45١1١ ست) ميرم يبأ نب مكحلا نب ديعسو 2 (18384و 1684١0 ست) (قيربز ) ب فورعملا

 ١1١١1١ست) يزورملا قيقش نب نسحلا نب يلعو . (”80ه١1ست) يدبعلا دابع نب باهشو . 0

 و ١ا/ه8هو ١١9١و ١١ ست) دقاو نب نيسحلا نب ىلعو ء« 0/١ ست )و (731و 57579445و 51 0ا/هو

 قاحسإ يبأو « 807١( ست) يئاطلا جاجحلا نب مثيهلا نب رهطمو ٠ (84583و 508139

 راشب نب ميهاربإ قاحسإ يبأو ٠ (4447/571/4) « دادغب خيرات ٠ يرصبلا يدامرلا راشب نب ميهاربإ

 نب ميهاربإو + (1//070/40) « دادغب خيرات د مهدألا ميهاربإ بحاص  يفوصلا يناسارخلا دمحم نب

 خيرات ٠ هيوهار نب قاحسإو + )04/١*( « ليدعتلاو جرجلا ١ - تماصلا نب ةدابع دلو نم  ثراحلا

 نب بويأو « (441/87/9) « لامكلا بيذهت ١ زازخلا ليلخلا نب ليعامسإو (4447/9/1/4) « دادغب

 /) ؛ ليدعتلاو حرجلا  يفاكسألا ديمح نب صفحو . (1؟605/107/68) « تاقثلا ٠ لالب نسب ناميلس

 «, تاقثلا ١ لالب نب ناميلسو )0405/98/٠١( « دادغب خيرات ١ يزورلا ناميلس نب دوادو ,« /م+/11

 نب نادبعو « (0ا//57/4١1) « ليدعتلاو حرجلا» (هيوملس) حلاص نب ناميلسو « (0؟.0١/مد1/4)

 /0/1/9) « دادغب خيرات » يزورملا سايإ نب رجح نب يلعو « (9/”114ال1/9) « دادغب خيرات ٠ نامثع

 نب ناميلس نب ديلولا نب زيزعلا دبعو ٠ (445/407/8) « دادغب خيرات ٠ ينيدملا نب يلعو .

 /8) « تاقثلا ١» بويأ نب ىسوم نب هللا ديبعو ع )١14054/897/4( « تاقثلا » يقشمدلا بئاسلا ىبأ

 حرجلا ٠» يزارلا سابعلا نب ورمعو ٠ (575/911/5) « رازبلا دنسم ٠» صفح نب رمعو «؛«

 ميعن ىبأو © )180/5١//4151( « لامكلا بيذهت » ينادمهلا نسحلا نب رامعو « (1//10) ٠ ليدعتلاو

 يبأو « )85/١( « ليدعتلاو حرجلا ١ ديعس نب ةبيتقو )1١400/7/8( « تاقثلا ١ نيكد نب لضفلا

 « لامكلا بيذهت ٠ يزورملا نيعأ نب دمحمو (4447/80/1/9) « دادغب خيرات » ليعامسإ نب كلام ناسغ

 فرطمو « (4447/071/4) «دادغب خيرات ٠ ينادمهلا ءالعلا نب دمحم بيرك يبأو 0000

 «٠ )١/ ليدعتلاو حرجلا » يسلايطلا دواد يبأو (١6607/07/؟8) « لامكلا بيذهت » يلالهلا هللا دبع نبا

 . (4445/ 7ا/1/) « دادغب خيرات» يصمحلا ناميلا يبأو 2

 /؟؟5/4 ) ؛ دادغب خيرات » قاقدلا روباس نب هللا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ : هنع ىور

 مساقلا نب دمحأ ركب وبأو ء(5800 /ع٠»/5) ٠ رازبلا دنسم : رازبلا رمع نب دمحأ ركب وبأو ء6 4
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 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ا /4//- « دادغب خيرات » ١ يراخبلا رينم نب ركبو ء مل 0 ليدعتلاو حرجلا » يزارلا : ةيطع نبا

 ىيحي نب ايركز ىيحي وبأو ٠ (204/1) « ليدعتلاو حرجلا » يروباسينلا ركب نب دواد نب ايركزو

 نمحرلا دبعو 2« )11١18/5548/90( « تاقثلا ١» نايفس نب نسحلاو (4445/ا/1/9) « دادغب خيرات » دقانلا

 « (؟١/1) « ليدعتلاو حرجلا ٠ نيسحلا نب يلعو )0109/9817/1١( ٠ « دادغب خيرات » يميمتلا دمحم نبأ

 نب هللا دبع نب دمحمو « (51//41994/9517) « لامكلا بيذهت » يدادغبلا ناميلس نب ميهاريإ نب رمعو

 /1) « دادغب خيرات » يناسغلا حرف نب دمحمو « (4400/40/8) « دادغب خيرات » يمرضحلا ناميلس

 ىيحي نب دمحمو (4445/0/1/9) « دادغب خيرات : يمرضحلا نوراه نب دمحم دماح وبأو 0/6

 يبأ نب ركب وبأو (1100/805/8) « تاقثلا ١ رطم نب فسوي نب دمحمو (؟5؟/١1) : ليدعتلاو جرجلا ه

 . (9/"451ا/1/9) « دادغب خيرات ١ دعاص نب دمحم نب ىيحيو (1/9//4145 ) « دادغب خيرات » ايندلا

 : لاقو (1194:0/ "55/4) « تاقثلا » يف نابح نب دمحم هركذ : دلاو ليدعتلا

 . ( ثيدحلا ميقتسم »

 لهأ ةمئأ نمو 120007 «دادغب خيرات » يف يدادغبلا بيطخلا لاقو

 . « ملعلا بلط يف ةلحرلا هل نمم ؛ سانلا لضافأ نم ناكو . ثيدحلا

 نم (1911) ركفلا راد ةعبط نم (1614) مقر رثألا يف هخيش مساو همسا فحصتو دقو

 2( نسحلا نب يلع انث :لاق «ةمربش نب دمحأ نب هللا ديبع انثدح : وهف ةيملعلا ةعبط

 . نيسحلا نب ىلع انث :لاق «هيوبش نب دمحأ نب هللا دبع انثدح : - حيحصلاو -

 ءاب اهدعب ةلمهم ءاحب(هيوبح) ىلإ (هيوبش) نم 05١( ست) رثألا يف هدج مسا فحصتو

 : لثم هنم ابيرق وأ ٠ ( هيوبح) نوكي نأ نكمي نم , باقلأو « ءامسأ يف تثحب دقو

 نبال لامكإلا ؛ يف وه امك ( هيومح) و ( هنونج) و ( هيوبج)و ( هيونح)و ( هي ويح)

 نم دجأ ملق ( ١٠٠7و 5944و 5948و 541و « 545/148/1) « باقلألا يف بابلألا ةهزن » و (*58/؟) « الوكام

 ش همسا اذكه

 (يرصعلا دابع نب باهش) تايورمو ٠ (يدبعلا دابع نب باهش) تايورم يف تثحبو

 ١و « ريسفتلا ٠ بتك يف ةصاخو ١. ثيدحلا بتك فلتخم يف « ةياور )١7١( ىلع ديزت يتلاو

"1١ 

 يربطلا خويش مجعم



 . دارملا نوكي نأ نكمي الو « ( يفوكلا يعجشألا روتسلا نب دمحأ نبا

 يلعل « ( هريغ) و , ( روتسلا نب دمحأ نب هللا دبع) همسا نم تايورم يف تشحب مث
 يدنع حجرتف دجأ ملف ٠ ( باهش) نع يوري نمم « (هيوبح) وأ ٠ ( هيوبش) همسا يف نم دجأ

 : نيببسل كلذو (يزورلا هيوبش نبا) هنأ

 . ةقبطلا داحتا : لوألا

 . ذيمالتلاو خويشلا نم ريثك يف امهكارتشا : يناثلاو

 « هخويش مجعم يف ( يدبعلا دابع نب باهش) مسا ثتيثأو « انه هتياور تبثأ كلذلو

 ,ريبكلا مجعملا ٠ يباتك نم ريخألا اذه ةمجرت يف (يدبعلا دابع نب باهش) ذيمالت مجعم يف هنبثاو
 . (1740/8:09 ) « يربطلا ريسفت لاجر ٠» : رظناو

 (؟1/01١) دقانلا رفعج وبأ- ١

 (هجام نبا)

 (شا* /ر* :بط)

 ( شا/را قت)و(شا/رااهت)و . ( شا /ر١ ستر

 نم « يدادغبلا مث « يطساولا : دقانلا ء دمحم نب قاحسإ نب هللا دبع . رفعج وبأ

 .نابح نبا هقثو ةرشع ةيداحلا

 « 500761١( ست) ريرج نب بهوو « (!/8 ق) يسيقلا ةدابع نب حور : نع ىور

 (144" هت ) ينيحليسلا قاحسإ نب ىيحيو

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . « تاقثلا ٠ باتك يف نابح نبا هركذ : دلاو ليدعتلا

 . (نيتئام) ةنس دعب هتافو خرأو : بيذهتلا يف ظفاحلا هركذو
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 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ةنس يأ « ةثلاثلا ةئاملا عبر ءاضقنا دعب ناك « يربطلا دلوم نأل « يربطلا هنع يوري نأ ديعبف

 . نيتئامو نيرشعو سمخ : وأ « نيرشعو عبرأ

 دجأ مل ٠ : لاقو (50750/50/15) « يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذو

 . ىهتنا . (01/11) « يربطلا خيرات ١ . « ليذملا ليذ » رظنا « ةباحصلا خيرات ١ يف هنع ىورو ةمجرت هل

 .!! بتك ةدع يف مجرتم وه لب : تلق

 ) ؛ فشاكلا » و ( )5١51/507/1١14 « لامكلا بيذهت دو « (140/8/851/8) « تاقثلا :١» رسظناو

 . «)7705/190/١( بيذهتلا بيرقت ١ و « ( 00 ) ٠ بيذهتلا بيذهت هو ١/21

 همثمدوعو

 )1١١6171١( جاجحلا نب هللا دبع ١17

 (شا1/ر" : بطر

 (شا/را:هت)و.(ش ١/ر؟ : ست)

 2 لاهنملا نب جاجحلا نب هللا ديبع : باوصلاو !! طخ , جاجحلا نب هللا دبع

 : ةمجرت هل دجأ ملو «٠ هفرعأ مل ٠ ةرشاعلا نم : يرصبلا « مهالوم « يملسلا ؛ يطامنألا

 2 (59١16و ١١571١ ست) يطامنألا لاهنملا نب جاجحلا هيبأ : نع ىور

 نب نيسحلاو « (45/9/1) : ينارحلا ةبورع يبأ ثيداحأ و ربحملا نب لدبو 2« 08١5( هت)و

 ؛ /4407١( "ا/*/4) هطسوألا مجعملا ٠ ناورم نب مكحلاو « (21/50) ؛ قشمد خيرات» صفح

 / 0 «ينايورلا دنسم » ميظعلا دبع نب سابعو 61/0 «ينايورلا دنسم » ةملس نب دامحو

 يسودسلا باطخلا نب رمعو « (85/57/ ؟) ؛ينايورلا دنسم » ينيدملا نب ىلعو . 25

 (”الال/١) « ةيهانتملا للعلا ١ دامح نب ىيحيو ٠ (/714/ "86/0) « بيذهتلا بيذهت » يرصبلا

 ليكو دمحم نب هللا دبع نب دمحأو « يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 خيرات » يومألا ملس نب ماصع نب ملاس : ليقو ملسو 2. 1/5 ؛ قشمد خيرات ه ةرخص يبأ

 ل



 م4 40:/م/0/6) «طسوألا مجعملا » ينئادملا ميهاربإ نب قاحسإ نب هللا دبعو « (/5/+45/1) ٠ ناهبصأ
 ميهاربإ نب بوقعيو « (71/ 581/ ؟١) « ريبكلا مجعملا د يناهبصألا مرخألا سابعلا نب دمحمو

 . (01/ هال/١) يئارحلا ةبورع يبأ ثيداحأ د ينارحلا ةبورع وبأو ء (5/0) قشمد خيرات » ءاربلا

 ١/ ) « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش دمحأ خيشلا هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « ةمجرت هل دجأ مل ١ : لاقو (2004/141*

 يملسلا ؛ يطامنألا 2 لاهنملا نب جاجح دمحم وبأ ؛ هوبأ : وه انه هخيشو : تلق

 ٠ يف هل تمجرت دقو  لضاف « ةقث , ةعساتلا نم « 7١7 ةنس يفوت ؛ يرصبلا ؛ مهالوم

 . ريصلاو عجرملا هللا ىلإو ؛ ريغصلاو ريبكلا نيمجعملا

 نب هللا ديبع هئبا ٠ )/١١71/460( لامكلا بيذهت ٠ نم هيبأ ةمجرت يف هيبأ نع ةاورلا يفو

 يتلا لاجرلا بتك يف ةمجرت ىلع هل فقأ ملو « انه همسا فحصت دقف « وه نكي نإف . جاجحلا

 نب ] لدب : نع اهيف يوري ( 1741/50/) ٠ ينطقرادلا للع » يف ةياور هل نكلو ١ يدي نيب

 يربطلا ةياورل ةفاضإ ٠ ةرخص يبأ بحاص ليكوو دامح نب ميهاربإ : هنع يوريو « [ ربحملا

 . !! ةفرعلا مدع ىلإ ةلاهجلا ةرئاد نم هجرخي امب ؛ ةقباسلا

 (1155؟) يناوطقلا نمحرلا دبع وبأ - 1*

 (ةجام نباو ..يذمرتلاو « دواد وبأ)

 (ش١٠ / رة : بط)

 (شده/ر" قت)و (ش 8/ر١؟هت)و (ش "/ر'' خت)و (ش5١ /ر18 ستر

 , ناقهدلا « يفوكلا « يناوطقلا « دايز يبأ نب مكحلا نب هللا دبع , نمحرلا دبع وبأ

 . قودص « ةرشاعلا نم « نيتئمو نيسمخو سمخ ةنس يفوت

 قت) ةدابع نب حورو « (447 قت)و ء(1717و 711١ ست) دمحم نب ياجح : نع ىور

 واع ("7١91و ”ا/ءا/* ست) بابحلا نب ديزو ع (405 هت) بويأ نب دايزو ء. خت) 78و الا/

 نضر



 ةلمهملا نيعلا باب ْ ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 يراصنألا سوأ نب ديعس ديز يبأو (تع د)و : (ا/ل قت) :٠ (١11/؟ خت) 2 (5148و "4١ هت)

 نب ناميلس دواد يبأو (ت)و , (6١٠؟5 ست) ةنييع نب نايفسو ٠ (ت)و , (؟50844 ست) يوحنلا

 (40 70و 1948و 187 هت) يزنعلا متاح نب رايسو . (ت)و . (”000و ؟؛:ه هت) .يسلايطلا دواد

 نب هللا دبع نمحرلا دبع يبأو « 1405و 81608 ست) يمدقملا ركب يبأ نب هللا دبعو ء(ق . ت)و

 (هالؤا/ ست) ىسوم نب هللا ديبعو (440 قت)و 2 (1908 هترو 2 78١( 88و 185 ست) ءيرقللا ديزي

 (17975 ست) يخلبلا ميهاربإ نب يكمو 0٠١41 «٠ قت) و , (1751 ست) رمع نب نامثعو (ت ء د)و

 يبأ نب ىيحيو . 107/١( خت) مزاح نب ريرج نب بهوو . 070704 ست) بورضملا نوميم نب رصنو

 1490١( ٠ ست) [ يطساولا ] نوراه نب ديزيو ء 0٠١617 ست) نايح نب ديزيو (0748 ست) ريكب

 « ت)و ء(1916 هت )و 1١178١( ست) [ يرهزلا ] دعس نب ميهاربإ نب بوقعيو : (1641 هت)و

 . (ت)و ؛ (1159 هت) يندملا ىيحي نب سنوي ةتابن يبأو « (ق

 « ناميالا ١ هدئم نب ىيحيو 2« (5741/577/1) « ريبكلا مجعملا د يلجعلا ديبع : هنع ىور

 . 4 ة/مه8/9)

 ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت: حيرجتلاو ليدعتلا

 ًاروهشم 3 ًاقودص

 دو ؛ (159/98/ه ) ؛ ليدعتلاو حرجلا هو ء ( 7١15/51/١ ) « ءامسألاو ىنكلا ٠ : رظناو

 و( «٠ )5190/0145/١ فشاكلا »و « 0711/4717 ١4/ ) « لامكلا بيذهت هو « (1؟44/4/2) « تاقثلا

 »و ( 584/1ةه/هو 2 7؟155//1/ه ) ؛ بيذهتلا بيذهت »و 2( 7818/01/١ ) : ىنكلا درس يف ىنتقملا»

 . (179/1/9019/) « يربطلا ريسفت لاجر دو « )7780/00/١( « بيذهتلا بيرقت

 )1١915( دواد نب هللا دبع - 4

 (شا /را١ : ست) : بط )

 يتأي . (5504) يرطنقلا : وهو « دواد نب ىلع : حيحصلاو! أطخ« دواد نب هللا دبع

 . ٠١985( ست) حلاص نب هللا دبع: نع ىور

 نرخ



 « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ : حيرجتلاو ليدعتلا

 دواد نب يلع : وه نوكي دق ذإ هيف خاسنلا أطخأ وأ , فحصت دق همسا نأ رهاظلاو

 (ةئامثالث) « )5١0”( وحن هددصب نحن يذلا دانسإلا سفنب يربطلا هل جرخأ يذلا « يرطنقلا

 . ملعأ هللاو « ةياور

 مجارتلا يف وه امك , ةطساوب مهنع ىور نيذلا ١ يربطلا حويش خويش نم نوكي نأ وأ
 . اهريغو )٠١4 «علا٠١ 2 2115١ 2159 ١75( مقر

 يرصللا , ينهجلا « ملسم نب دمحم نب ملاص نب هللا دبع ؛ حلاص وبأ : وه هخيشو
 « طلغلا ريثك « قودص ةرشاعلا نم « ١1 ةنس يفوتو 2١ ةنس دلو ؛« دعس نب ثيللا بتاك

 هل تمجرت دقو « همسا اذكه ْنَم هنع ىور نميف فقأ ملو « ةلفغ هيف تناكو « هباتك يف تبث

 . ٠ ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا » يف

 ىلإ همسا ححص دق ١ (17/8) « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف يكرتلا خيشلا تيأر مث

 . هقيفوت ىلع هلل دمحلاف . دواد نب يلع

 ( "404) يدنكلا ديعس وبأ - ١6

 را :مو ءر م: خ : ةتسلا)

 1 ( شا /ر١ : ست) : بط )

 وحن هدلوم : جشألا , يفوكلا « يدنكلا , نيصح نب ديعس نب هللا دبع ؛ ديعس وبأ

 راغص نم « نيعستلا ىلع داز دقو « نيتئامو نيسمخو عبس ةنس يفوتو « ةئامو نيتسو عبس ةنس

 . ةقث « ةرشاعلا

 . (4 « م) و . (”404 ست) رمحألا دلاخ يبأ : نع ىور

 مثيهلا نب ردبو ٠ (18085/17/0) « يقهيبلا ننس » بلاط يبأ نب ميهاربإ : هنع ىور
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 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ير 0 يمرادلا نئس 0 يمرادلا نمحرلا دب ديع نب هللا دبعو «٠ 1 1 ينطقرادلا ننس 0 يضاقلا

 نمحرلا دبع نب دادزيو 2« )١594948/114/97( « ىقهيبلا نئس ١ ىناولحلا ىسوم نب دمحمو ء (014/

 . (41/156/5 ) « ينطقرادلا نئس ٠ دعاص نب دمحم وبأو «٠ (81/145/7 ) « ىنطقرادلا نئس »

 « ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 ريسفتلا بحاصو « ةفوكلا ثدحم « مالسإلا خيش ع هئامز لمأ مامإ 3 ًاظفاح 3 ًاقودص

 افعض موق نع ىوري نكلو ؛ سأب هب سيلو « هب سأب الو ٠ فيناصتلاو

 حجرجلا »و 2« )105/958/1١( « ءامسألاو ىنكلا »و « (415/5) « ىربكلا تاقبطلا ٠ :رظناو

 مهنع ىور نم هو «٠ (هال5/؟) « داشرإلا ١و ء (١١موو/سده/مإ) , تاقثلاد و « (*:؟/07/ه) « ليدعتلاو

 »و ؛ )817/197/١( « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست »و « )154/158/1١( « ميحصلا يف يراخبلا

 ١/١5 ) « لامكلا بيذهت ١ و 2 ( 8/8448/ حيرجتلاو ليدعتلا »و ؛ (ه١81/104/1) « يراخبلا لاجر

 درس يف ىنتقملا »و ( 017/501/5) «ظافحلا ةركذت ١ و « ( )7/51/558/١ « فشاكلا هو ء ( ”00/

 مساوإلإ )« بيذهتلا بيرقت ١و « + )« بيذهتلا بيذهت هو « ( اا « ىنكلا

 . 48/81١"1( ) « يربطلا ريسفت لاجر »و « ( 1١57/00/١ ) « بابلألا ةهزن هو < ( ”*ه4

 ه6 مه #2 © © ©

 )1١١487( راطعلا يلع وبأ 5

 ( يذمرتلاو « يئاسنلاو « دواد وبأو ءرا“ : ملسمو ءر 5 :يراخبلا)

 000000001 (ش#/ر»  بط)

 (ش ؟/ را" :هت)و . (ش ١/ر١ : ست)

 ء يرصبلا « ىدبرملا « راطعلا « مهالوم « يمشاهلا « حابصلا نب هللا دبع , يلعوبأ

 ةقث « هرشع ةيداحلا رابك نم «  اهدعب وأ  نيتئامو نيسمخ ةنس يفوت

 هت) يفنحلا هللا ديبع يلع يبأو ٠ 011401 ست) يضوحلا رمع نب صفح : نع ىور

 .- لئامشلا يف يذمرتلا (  قت)و , (1١؟4هت) ىسوم نب هللا ديبعو ء (س ءات ءم ء خ) ء (54»

 5/1 40/5١ « طسوألا مجعلملا 0 يرتستلا ريهز نب ىيحي نب دمحأ : هنع ىور

_ 



 . )11١/1/97/( « طسوألا مجعملا ٠» يرتستلا ماقرلا دمحأ نب دمحمو

 , ًةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 مهنع ىور نم هو (1875/55/8) « تاقثلا هو ٠ (059/88/ه) « ليدعتلاو حرجلا ٠ : رظناو

 لاجر »و « (8590/19؟/١) ٠ ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست »و ٠ )179/144/1١( ٠ ميحصلا يف يراخبلا

 )١71/1١9 « لامكلا بيذهت هو « (8*81/817 /؟) « ميرجتلاو ليدعتلا ١ و « )085/411/١( : يراخبلا ميحص

 « بيذهتلا بيرقت »و « (407/77/0) « بيذهتلا بيذهت هو « (؟0784/077 )١/ « فشاكلا هو «٠ هيفا

 . ٠ )141١/914( يربطلا ريسفت لاجر هو 2 ملة: 8/1

 (8584) يبالكلا هللا دبع

 ( ش4 /ر4؛ : بط )

 (شا" /ر"” :هترو 2.( ش" /ر”" : سق)

 هل دجأ ملو . هفرعأ مل « ةرشاعلا نم : يبالكلا . ديسأ نب هللا دبع نب هللا دبع

 ريسفتل» هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ححصو « (8184) يلبق ركاش خيشلا هفرعي ملو « ةمجرت

 . ًاضيأ ةمجرت هل دجي ملو ؛ هتبثأ يذلا هجولا ىلع همسا (11؟/5) « يربطلا

 هت) يرازفلا ةيواعم نب ناورمو « (0084 ست) يمهسلا ركب نب هللا دبع : نع ىور

 . 58٠١ هت) شايع نب ركب يبأو (؟2004 ست) رمحألا دلاخ يبأو 0(

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 ((/11 //) « يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ : حيرجتلاو ايدعتلا

 . « عضولا اذه ريغ يف ًاركذ الو ةمجرت هل دجأ ملو هفرعأ مل ٠ : لاقو

 . !! تيأر امك ناعضوم « ريسفتلا ١» يف امه لب : تلق

 (8184 ست) مقر رثألا يف ١400( ةنس ةعبط ركفلا راد ) ةخسن يف همسا فرحت دقو
 . ( ىبالكلا هللا دبع نب دمحم) راص ثيحب

 نضل



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف ٠

 ناورم نع « ( 1445 : هت ) مقر رثألا « هراثآلا بيذهت : يف يربطلا هل يرخأ دقو

 نب هللا دبع نع « ريسفتلا ٠ يف يذلا « (8184 ست) مقر رثألا نيع وهو « يرازفلا ةيواعم نبا

 . يمهسلا ركب

 « ( ديزي) « قيرط نم « (414١٠٠/#/ه ) « دنسملا ١ يف دمحأ مامإلا ًاضيأ هجرخأ دقو

 . هب ( جرفلا نب دمحم) قيرط نم « ( /581/1079/4) « ىربكلا ننسلا » يف يقهيبلاو

 (44194) ريمع نب هللا دبع -

 ( شا/را : بط)

 (شا/را قت)و ء(شا١ /ر١ : سق)

 ملو « ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل « ةرشع ةيداحلا نم : يزارلا ريمع نب هللا دبع

 ىلإ ٠ )7١7/7( يربطلا ريسفتل ؛ هقيقحت يف يكرتلا خيشلا راشأو « (4414) يلبق ركاش خيشلا هفرعي

 » يف اضر ىلع خيشلا لعف كلذكو . ئشب هتمجرتل ضرعتي ملو « لوصألا يف هيبأ مسا فالتخا

 وهو « هقيرط نم يربطلا هاور يذلا ربخلا ةحصب مكح ثيح « (/ا/ه/40) « بيذهتلل هقيقحت

 .ًاضيأ ئشب هتمجرتل ضرغتي ملو ٠ « ريسفتلا » يف يذلا ربخلا نيع

 . (الالو قت)و .« (1419 ست) يديمحلا ريبزلا نب هللا دبع: نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هئع ىور

 /ه؟؟//) « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 . «عجارملا نم ءيش يف اركذ الو ةمجرت هل دجأ مل يربطلا خيش» : لاقو 4

 « يدسألا يشرقلا « ىسيع نب ريبزلا نب هللا دبع « ركب وبأ :انه هخيشو : تلق

 ٠ يف هل تمجرت دقو « ةرشاعلا نم ةنييع نب باحصأ لجأ « هيقف , ظفاح ؛ةقث يكملا يديمحلا

 « ريغصلاو ريبكلا نيمجعملا

 ردق ميظعت » يف يزورلا رصن نب دمحم دنع ( ةدبع نب نوراه ) اذه يزارلا عبات دقو

 مم



 ( 501/144 /؟7 ) « ريبكلا مجعملا ٠ يف يناربطلا دنع ( ديمح نب بوقعي ) امهعباتو

 نع « نايفس انث ؛ ديمح نب بوقعي انث » : لاقف . هوحن « لالخلا ورمع نب دمحأ قيرط نم

 الجر ريبزلا مصاخ : تلاق « ةملس مأ نع - ةملس مأ دلو نم لجر ةملس نع « رانيد نب ورمع

 الف )2: تلزنف ! هتمع نبا هنأل هل ىضق امنإ : لجرلا لاقف ريبزلل ىضقف كل هللا لوسر ىلإ

 . ةيآلا 4 كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو
 : لاق ثيح « انتمو « ادنس . )00/140/١"( « هدنسم ٠ يف « يديمحلا دنع رثألاو

 نأ - ةملس مأ دلو نم لجر - ةملس ينربخأ : لاق « رانيد نب ورمع انش : لاق نايفس انث »

 امنإ : لجرلا لاقف « ريبزلل هلك يبنلا ىضقف « هي هللا لوسر ىلإ الجر مصاخ ماوعلا نب ريبزلا

 اميف كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف / : لجو زع هللا لزنأف ! هتمع نبا هنأل هل ىضق

 . © اميلست اوملسيو تيضق امم اجرح مهسفنأ يف اودجي ال مث مهنيب رجش
 . ًاضيأ هب نايفس نع (570/100/4) هنئس ١ يف روصنم نب ديعس هعباأتو

 دقو ( /ا/ه/40/ )١ « راثآلا بيذهت نم دوقفملا ءزجلا » يف كلذ دعب رثألا تيأر مث

 « كلذ ريغ الو !! ًاليدعت الو ًاحرج هيف ملكتي ملو ؛ هيلع هقيلعت يف اضر يلع خيشلا هنع تكس

 كانه رظنُّتف « اهيلع فقو ثيدحلل ىرخأ ًاقرط ركذو

 ةهعقمممم

 (184) يلمآلا فيدص وبأ 26

 (ش"/ر" : بط)

 (شا١/ر١ قت)و « ( ش١ /ر١ : ست)

 هل دجأ ملو . هفرعأ مل « ةرشاعلا نم : ىلمآلا « ريثك نب هللا دبع , فيدص وبأ

 ريسفتل » هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو ؛ (184) يلبق ركاش حيشلا هفرعي ملو « ةمجرت

 . ئشب هتمجرتل )١175/1١( « يربطلا

 فه



 ةلمهملا نيعلا باب" ةعوبطملا ةددسملا هبتك يف

 . (1864 ست) مساقلا نب مشاهو « (374 قت) ليعامسإ نب كلام ناسغ يبأ :نع ىور

 . يربطلا ري رج نب دمحم رفعج وبأ :هنع ىور

 ( )١076/١/ ١48 « يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ :حيرجتلاو ليدعتلا

 « فيرحت هيف نوكي نأ ىشخأو « اركذ هل دجأ ملو « وه نم فرعأ مل: يربطلا خيش » : لاقو

 . ريثك نب هللا دبع - ىلمآلا فيدص وبأ ٠ )1١7( يربطلا لاجر سراهف ٠ يف فاقسلا لاق

 ' .يلمآلا فيدص وبأ ٠ يرادلا ريثك نب هللا دبع (1؟١) يف لاقو

 دقو ؛ هريغ ( فيدص وبأ ) هتينك نل ركذ وأ ةمجرت ىلع فقأ مل : تلق

 هكراش دقو « ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا ٠ يف ةعساتلا نم ناتقث امهالكو - هيخيشل تمجرت

 مهنم ةدع « ( ريثك نب هللا دبع ) هيبأ مساو همسا يف

 عم صربق متف دهش « ةباحصلا نم « ينزاملا « ريثك نب هللا دبع زييمت "1

 ْ . نيثالثو ثالث ةنس « نايفس يبأ نب ةيواعم

 . (151/؟14//11 ) « ةباصإلا ١» : رظناو

 ىلوم « ءىراقلا « يكملا « يرادلا « ريثك نب هللا دبع , دبعم وبأ زييمت 0-4

 نم « ةئمو نيرشع ةنس يفوت. ةكمب اراطع ناكو « سراف ءانبأ نم « ينانكلا ةمقلع نب ورمع

 2 7  .ةحلاص ثيداحأ هلو ناكو « قودص « ةقث « ةمئألا دحأ « ةسداسلا

 )١١ « لامكلا بيذهت» و « (185) « ةفيلخ تاقبط ه و « (484/5) ٠ ىربكلا تاقبطلا ٠ : رظناو

 بيرقت ١ و « ( ”41/8955"5/ه) «٠ بيذهتلا بيذهت ١و )7975/0810/١( ١: « فشاكلا ١ و (":؟5/:/

 . ("هه0/818١/١) :٠ بيذهتلا

 ْ هوقو موم

 رادلا دبع ىنب نم « يمهسلا يشرقلا بلطملا نب ريثك نب هللا دبع زييمت 8

 . لوبقم ٠ ةسداسلا نم ةئامو نيرشعو نيتنثا ةنس دعب يفوت . ةكم لهأ رايخ نم يضاقلا ىكملا

 . دهاجم : نع ىور

 ضف



 . دابع نب لبشو ؛ جيرج نبا : هنع ىور

 ٠ “٠ تاقثلا ١ و (71/5/144/0) « ليدعتلاو حرجلا هو « (531/181/0) ٠ ريبكلا خيراتلا :٠ رظناو

 هواء حيرجتلاو ليدعتلا ١ و ء )١//1١04/١549( « راصمألا ءاملع ريهاشم هو :«(م5197/ه/

 )9١8/١/ « بيذهتلا بيرقت ١ و ء )7/881١/5( « بيذهتلا بيذهت ١» و )548/474/1١6"( « لامكلا بيذهت

 . ("ه55/؟4/107) «نازيملا ناسلد و 2« "ه4

 دجسملا مامإ ٠ يقشمدلا « ءىراقلا , ليوطلا « ريثك نب هللا دبع زييمت 00

 . هب سأب ال « ئرقم قودص « ةعساتلا نم « ةئامو نيعستو تس ةنس يفوت « قشمدب عماجلا

 . دمحم نب ريهزو ؛ يعازوألا : نع ىور

 . ليبحرش تنب نب نمحرلا دبع نب ناميلس : هنع يور

 .بيذهت »و ٠)١15804/547/8( تاقثلا »و « ( 714/144/0 ) ؛ ليدعتلاو حرمجلا » : رظناو

 (0ه١51/814/1) ؛ بيذهتلا بيرقت ١و « (7+70/9/ه) « بيذهتلا بيذهت هو « )000/41/1/1١"( ه لامكلا

 يراصنألا « ريثك ىبأ نب رفعج نب ريثك نب هللا دبع , رمع وبأ زييمت الا

 ال يوري اميف طيلختلا ريثك « ثيدحلا ليلق « ةرشع ةيداحلا نم 3 يندلا 3 مهالوم 3 يقرزلا

 ئشب سيل تايمعم بحاص لوبقم وهف « تاقثلا قفاو اميف الإ هب جتحي

 . يربقملا ديعس : نع ىور

 . ينزملا فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك: هنع ىور

 )١/ : فشاكلا ١ و ( )471/1١8//491" « لامكلا بيذهت ١» و (ه8ه/١/١٠) «نيحورجملا» : رظناو

 ناسل ١ و ؛« )5148/918/1١”( « بيذهتلا بيرقت ١ و « (7ل9/880/ه) ٠ بيذهتلا بيذهت ١و 2.221

 1و ) و نازيملا

 مه 55060 ©

 . يدادغبلا نادقو نب ريثك نب هللا دبع , دمحم وبأ زييمت د و"

 . (نيول) ناميلس نب دمحم : نع ىور
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 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةددسملا هبتك يف

 . يذابأرتسألا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا : هنع ىوو

 . (ه١٠/175/45 ) « دادغب خيرات ١» : رظناو

 ةومقممم

 (ةهوالإ؟ خت) يدبعلا ريثك نب هللا دبع 38

 ملو ٠ هفرعأ مل « ةرشع ةيداحلا : وأ ٠ ةرشاعلا نم : يدبعلا « ريثك نب هللا دبع

 . ةقباسلا ةمجرتلا بحاص « يلمآلا : هلعلو ةمجرت هل دجأ

 . (091/1 خت) نوع نب رفعج : نع ىور

 . ١//001( خت) يربطلا رفعج وبأ : هنع ىور

 (4719) يرهزلا دمحم نب هللا دبع | ١

 (ةعبرألاو ءر5١) ملسم)

 ( شا / را : بط)

 (شا١/ر١ :هت)و ء(ش ١/ر١٠ : خت)و . (ش# /رد : ست)

 يفوت « يرصبلا : يرهزلا « ةمرخم نب روسلا نب نمحرلا دبع نب دمحم نب هللا دبع

 . قودص « ةرشاعلا راغص نم « نيتئامو نيسمخو تس ةنس

 وا( 7557" اهت)و (77844و 7814و ؟؟؟5.و 1؟؟94 ست) [ةنييع نبا] نايفس : نع ىور

 . (ت) ٠١44" و91ا1731١( ٠ ست) سمخلا نب ريعس نب كلامو ء(ق ءس ءد عمرو 9/9/١”(. خت)

 « (701/169/ه) « ليدعتلاو حرجلا ٠ يزارلا سيردإ نب دمحم متاح وبأ: هنع ىور

 . (18881/957/8) ؛ تاقثلا » فسوي نب رمع نب دمحمو

 . « قودص » : لاقف هنع يبأ لئس : متاح يبأ نبا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 .( ةقثد : يئاسنلا لاقو

 . « أطخلا ليلق «٠ تاقثلا نم » : ينطقرادلا لاقو

 ضرما



 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا نيعلا باب
 ١ هريغو فسوي نب رمع نب دمحم هنع انثدح » : لاقو « تاقثلا ٠ ىف نابح نبا هركذو

 .  ارغصم - (هللا ديبع) ىلإ (؟؟٠41 ست) مقر رثألا يف همسا فحصت :تلق

 نايفس نع  اربكم هللا دبع) مساب (م/؟/١) « خيراتلا » يف يربطلا هنع هجرخأو

 نم ةيمست هو (188817/851/8) ؛ تاقثلا » و « (/57/157/ه) : ليدعتلاو حرجلا ١» : رضناو

 ٠ )١5 لامكلا بيذهت هو « (867/819/141/1) ؛ ملسم لاجر دو « )47١/150/1١( ؛ ملسمو يراخبلا مهجرخأ

 لاجر »و . ( "ه١/84/871) « بيذهتلا بيرقت هو 2« (15/11/5) ؛ بيذهتلا بيذهت »و 2« (510/15/

 . (1158/9؟7) « يربطلا ريسفت

 (م8:17) يزغلا سابعلا وبأ -

 (دوادوبأ )

 ( شا" /*ر: ست) : بط )

 « يزغلا « يماشلا « يدزألا حارجلا نب ورمع نب دمحم نب هللا دبع 2 سابعلا وبأ

 . ةقث , ةرشع ةيداحلا نم : ينيطسلفلا

 فسوي نب دمحمو « 701١ ست) يبايرفلا فسوي نب دمحم نب ميهاربإ :نعع ىور

 نب نامثعو (44/7 )١/ « دوراجلا نبا ىقتنم ١» فسوي نب هللا دبعو ٠ (74970و 81448 ست) يبايرفلا

 /امه/ه) « نابح نبا حيحص ٠ ريكب نب ىيحيو « 01 ةهه/ك ١ م/كر ٠ نابح نبا حيحص » ىشرقلا ديعس

45 . 

 (84/61/1) « دوراجلا نبا ىقتنم ٠ دوراجلا نب يلع نب هّللا دبع دمحم وبأ :هنع ىور

 . « ةقث وهو 2 هنع تبتك» : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق :حيرجتلاو ليدعتلا

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو

 بيذهت ١و 2, )1950/048/1١( « فصشاكلا ١ و ,« ("45/15//040) « لامكلا بيذهت ٠ :رظناو

 . "هو /99؟/١) ٠ بيذهتلا بيرقت هو «٠ ( ؟؟5/١/1) : بيذهتلا

 مهمه مهمه 580 ©

 نشيل



 ةلمهملا نيعلا باب | ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (شا١/ر': بط)

 (شا١/را١ :مخت)و.(شا١/ر١:ست)

 ب فورعلا « يزارلا ء رهاد نب ىيحي نب دمحم نب هللا دبع « ناميلس وبأ

 ء رهاد نب ىيحي نب رهاد نب هللا دبع : لاقيف . (رهاد) هدج ىلإ بسني دقو  (يرمحألا)

 .ريخ هيف ْناسنا هتيدح بتكي امو « ءيشب سيل هاو ٠ ثيبخ ٠ يضفار - : يزارلا

 ٠ (158هت) ريصُن نب جاجح « (4057لهت) يلولسلا روصنم نب قاحسإ : نمع ىور «

 مت)و . (19؟75 ست) ملسم نب نافع  07٠١/١؛ طسوألا مجعملا » سودقلا دبع نب هّللا دبعو ء )1١48/4/

  5يزارلا رهاد نب دمحم هيبأو ع ١ ).؛ لادتعالا نازيم 4٠0/49/4 ( و )1553/186/4 ( .

 يبأ نب دمحأو . :)19/1١١/5( يشاشلا دنسم ٠ يرتستلا ريهز نب دمحأ : هنبع ىور

 )65/٠١/ « ريبكلا مجعملا ٠ يناولحلا ىيحي نب دمحأو 2 (400/497/4) : لادتعالا نازيم ١ ةمثيخ

 ء )408/1١/4( «طسوألا مجعملا ٠ (ةداجس) يدادغبلا روصنم نب دمحأ نب نيسحلاو «

 «طسوألا مجعملا ١ يزارلا ديعس نب يلعو (74/148/1) « ريبكلا مجعملا ٠ يزارلا سابع نب نيسحلاو

 دئسم ١ لهس نب لضفلاو )٠١5/191/7( « ليدعتلاو حرجلا » يزارلا رهاط نب يلعو 5

 . )1١314/1١57/1١( « ريبكلا مجعملا » نوراه نب ىسومو « )1441/1١/4( « رازبلا

 دمحأ لاق » : ( 0/99/4:"4 ) « نازيملا ٠ يف يبهذلا ظفاحلا لاق : ليدعتلاو حرجلا

 . « ريخ هيف ناسنا هثيدح بتكي امو : لاق . ءيشب سيل : ىيحيو

 . « ثيبخ يضفار » : يليقعلا لاقو

 . « كلذ يف مهتم هيف وهو يلع لئاضف يف هيوري ام ةماع « : يدع نبا لاقو

 . (51"19/ ”ا//6او 2 (1190/585/ ) « ناسللا » يف ظفاحلا هقفاوو

 ما



 /180/4)و ؛ )4.١/99/4( ؛ لادتعالا نازيم » « (”005/#ا//١) « ءافعضلا يف ينغملا»و 1

 (145/9 91 ) « يربطلا ريسفت لاجر هو 2« (1931/ 5/5 و ( 19/9١م105/") « نازيملا ناسلد 2«(

 (19؟١١/7؟) « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش خيشلا هيف راتحا دقو : تلق

 . « ؟ اذه ام يردأ الو .. هفرعأ مل ١ : لاقو

 مهنم دحاو لك نوكي نأ نكمي ةثالث تدجوف ! وه نوكي نأ نكمي نمع تثحب دقو

 - : اهمهأ بابسأ ةدعل ًايلاع هّتبثأ ام وهو « َنْيَرَخآلا نود مهدحأ حجري ام كانه نكلو ؛ دارملا

 نيَرَخآلا امأو ! يدنع حجري مل نم تبثأ مل كلذلو . ! خويشلاو ذيمالتلاو . ةقبطلاو « دلبلا

 . باوصلاب ملعأ هللاو ٠ ًازييمت امهتبثأف

 تباث نب دمحأ) رخآلا يزارلا هنيرق الو . وه ال . ثيدحلا اذهب درفني مل هنإ مث

 : مه « هب (نافع) نع نورخآ ةسمخ هيلع امهعبات لب ؛ (هيوخرف) ب فورعلا

 هب (1545/5م5/ه) « لماكلا ٠ يف يدع نبا دنع يرهوجلا ديعس نب ميهاربإ : لوألا

 « نازيملا ٠ يف يبهذلا ظفاحلا كلذ لقنو ٠ هعفر حجرو « هفقوو هعفر يف فالخلا يدع نبا ركذو

 .( هدم هز

 . هب (""ا/0/5١0/1) « دنسملا » يف ىلعي يبأ دنع خورف نب نابيش : يناثلاو

 نم ٠ (4081/ 559 /5) « كردتسملا ٠ يف مكاحلا دنع يناغاصلا قاحسإ نب دمحم : ثلاثلاو

 . هب . بوقعي نب دمحم « سابعلا يبأ قيرط

 « نوميم نب نسحلا نب قاحسإو « برح نب بلاغ نب دمحم : سماخلاو . عبارلاو
 مهعيمج ًاضيأ (2081/ 571/1) « كردتسملا » يف مكاحلا دنع لدعلا ذاشمح نب يلع قيرط نم

 . « هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص » : مكاحلا لاقو هب ملسم نب نافع نع

 هعم فسوي مأ ركذ نود . هب (17047/47/4) « فنصلا » يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 . همامتب 15١ /م؛ا//) هيف هجرخأ مث

 . اضيأ هب ( 14081/985/9 ) « دنسلا » يف دمحأ هجرخأو

 ضف



 ةلمهملا نيعلا باب ش ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . هوحن سنأ ثيدح نم اقلعم ( 5١؟١/4/404 ) « سودرفلا دئسم ٠ يف يمليدلا هركذو

 « يفوصلا « دادحلا « يزارلا « دمحم نب هللا دبع . ديعس وبأ زييمت

 . نيثالثو ةئامثالث ةنس يفوت « ةعرز يبأ يخأ نبا

 نب قاحسإو (5484/59/0) « ناميإلا بعش » يناولحلا ريهز نب ميهاربإ : نع ىور

 غئاصلا روصنم نب رصن نب دمحمو (هديااهل5/1) « ناميإلا بعش » يطامنألا ناسح يبأ نب ميهاربإ

 . :٠ )7/44/١48/5/( ناميإلا بعش » [يوارفلا ] لضفلا نب دمحمو ء )4505/1١1/4( « ناميإلا بعش »

 )١/ « ناميإلا بعش » ع يفوصلا ] يملسلا نيسحلا نب دمحم نمحرلا دبع وبأ : هنع ىور

 ١ . ( "ة44//ه ) « ناميإلا بعش د ةداتق نب رصن وبأو (ه-8/ه»و

 نيرشعو ةئامثالث ةنس يفوت « يزارلا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ زييمت 4

 1 بويأ نب دمحمو « (717/191/1) « جرختسملا » حابصلا دمحم نب نسحلا : نع ىور

 (9184/؟1١/) « لادتعالا نازيم » ميهاربإ نب ملسمو ع 2 (576/840/1) « ةراتخملا » يزارلا [ يلجبلا

 2 (1508/154/1) ؛ جرختسملا » يزارلا ةعرز يبأو (17074/10/8/1) «جرختسملا» يزارلا متاح يبأو

 . 6/0 ءالوأل ةيلح ٠ يروزبلا نوع يبأو ء )517/٠١( « ءايلوألا ةيلح » قورسم نب سابعلا يبأو

 دمحم نب نامثع « (017/191/1) « جرختسملا ١ رفعج نب دمحم نب هللا دبع : هنع ىور

 دمحأو ؛« 00050 « جرختسلا ٠ نايح نب دمحم وبأو « (؟١٠/08) « ءايلوألا ةيلح ه ينامثعلا

 ٠ [ ظعاولا ] ينوباصلا دمحم نب قاحسإ ىلعي وبأو ٠ (01/0) « ءايلوألا ةيلح ٠ دمحأ نب دمحم نبا

 وبأو 2 (؟اله/م410/5) « ةراتخملا ؛ بيدألا ركب يبأ نب دمحم دعس وبأو « (45/9) « ءالبثلا مالعأ ريس

 . ( ه4/؟ ) ٠ نيوزق رابخأ يف نيودتلا ١ يناشخلا بوقعي نب دمحم ورمع

 مه هه ه6 ©

 )6:٠7( ىفنحلا دمحم وبأ - 5

 (شاف/را5: بط)

 سضر



 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا نيعلا باب
 (ش ”/ره : هت)و . (شا؟ /رال : سق)

 يفوت : يدادغبلا مث ٠ يزورلا , يفنحلا ؛ ديزي نب دمحم نب هللا دبع , دمحم وبأ
 . ةقث , ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبسو سمخ ةنس

 و؟44و ةلةؤملو 5195و 500 ست)  (نادبع) ب بقلملا  نامثع نب هللا دبع : نع ىور

 هت) دمحم نب ىيحيو 2 (9507 ست) مامه نب قازرلا دبعو ع (880و ؛55لهت)و 2 (14159و 5561و

 ةيواعم نب هللا دبعو ؛ يراصنألا ىسوم نب قاحسإو (ه80و هالهو هالمو هالدو ه/4و هال” و 4

 . يفنحلا ديزي نب دمحم هيبأو . يحمجلا

 . حيجن نب سابعلا نب دمحمو . دلخم نب دمحم : هنع ىور

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 .« دادغب خيرات ٠ يف هتمجرت نم
 . ع ةقث ناك ود : )0701/86/٠١( « دادغب خيرات ٠ يف بيطخلا لاق : حيرجتلاو ايدعتلا

 دمحم قيرط نم (4///19) و ١ (725/501/5) « هننس ٠ يف ينطقرادلا هل جرخأو :تلق

 . دلخم نبأ

 . (1795/911/90) « اضيأ للعلا » يف هركذ دقو

 . (”17/515/1) « اضيأ ةيهانتملا للعلا ٠ يف يزوجلا نبا هركذو

 . (141/0/87ه) « يربطلا ريسفت لاجر هو « ( )5,01/80/٠١ « دادغي خيرات » :رظناو

 ةهووعهمو

 رخأتم راطعلا « يفوكلا ؛ يفنحلا « ديزي نب دمحم نب هللا دبع زييمت 6

 يبهذلا لاق امك ةلاهج هيبأ يفو . هيفو « ةرشع ةيداحلا نم . ةمجرتلا بحاصل ةبسنلاب ةافولا

 راغص نم هوبأف « ةمجرتلا بحاصل ةبسنلاب ريغص هنكلو . اضيأ هيبأ : نع ىور
 . ؟0/5 ليقو ؟46 ةنس ىلا هيبأ ةافو ترخأت دقو « ةرشاعلا

 ناسل »و « (8هرا///5) « لادتعإلا نازيم ١ و « ( ه67١/1//8) « لامكلا بيذهن » :رظناو

 نفيأ



 - ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (1400/014/1) « بيذهتلا بيرقت هو ( 800/470/4) ٠ بيذهتلا بيذهت ه و (  8/*//4/8) : نازيملا
 . « راطعلا يقوكلا » : لاقف هبقلو هدلب نيبف

 1/1٠( : قت) يزارلا هللا دبع ٠6

 ( شا /را قت) : بط)

 هل دجأ ملو « هفرعأ-مل « ةرشع ةيداحلا نم : يزارلا ٠ يلالهلا « دمحم نب هللا دبع

  دوعسم يبأ « يلالهلا « ليقع نب ديبع نب هللا دبع نب دمحم : نم بولقم هلعلو « ةمجرت

 . اذه يباتك نم هعضوم يف يتأيسو (1174) يرصبلا

 . 74١( قت) [ يرهزلا ] دمحم نب بوقعي : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 ثيدحلاو لاجرلاو ليدعتلاو حرجلا بتك يف ركذ الو ةمجرت ىلع هل فقأ مل : تلق

 « راثآلا بيذهت نم دوقنملا ءزجلا» ىلع هقيلعت يف اضر ىلع خشلا هنع تكسو « يدي نيب يتلا راثآلاو

 /5130 /"9) « لامكلا بيذهت : نم هتمجرت يف (يرهزلا دمحم نب بوقعي) نع ىور يذلاو

 هتبسن نم نييطساولا نم سيلو (يطساولا دالخ نب دمحم نب هللا دبع ةيمأ وبأر وه ١

 يف وه امك يطساولا يلالهلا يمدقملا ءاطع نب مساقلا ؛ دمحم وبأ) الإ ةقبطلا هذه نم (يلالهلا)

 | . (1119/186/؟) « ريغصلا خيراتلا »

 « يندملا « يرهزلا « ىسيع نب دمحم نب بوقعي ,« فسوي وبأ : وه انه هخيشو
 ثالث ةنس تام « ةرشاعلا رابك نم « ءافعضلا نع ةياورلاو « مهولا ريثك « قودص « دادغب ليزن

 . « ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا » يف هل تمجرت دقو « نيتئامو ةرشع

 (١1"ةؤه هت) حاضو نب هللا دبع - 85

 (شا١/را :هت) : بط)

 نبا هل مجرت . ةعساتلا نم : يؤلؤللا , يفوكلا ٠ يدوألا ديعس نب حاضو نب هللا دبع

 ببن



 حرجلا ٠ يئاكبلا هللا دبع نب دايزو 2 1١910( هت) سيردإ نب هللا دبع : نبع ىور

 ورمع كلام يبأو « (58/7) « نيوزق رابخأ يف نيودتلا ٠ . بيلك نب ةدابعو ٠ (888/141/0) ؛ ليدعتلاو

 . (58456/؟99/9/ ) « رازبلا دنسم » ناميلا نب ىيحيو ١ (4١/1505؟/ه) ه لماكلا » يبنجلا مشاه نبا

 مساقلا وبأو « (1840/994/9) « رازبلا دنسم ه رازبلا ورمع نب دمحأ ركب وبأ : هنع ىور

 « لماكلا ؛ ايركز نب مساقلاو ١ (08/,) : نيوزق رابخأ يف نيودتلا ٠ ينابيشلا نارمع نب دمحأ نب رفعج

 نب ىسومو ( 888/197/0) « ليدعتلاو حرجلا ٠ يزارلا سيردإ نب دمحم متاح وبأو ء 0107/17/9

 )١47/0 : لماكلا ٠ دعاص نب دمحم نب ىيحيو .« (888/147/0) « ليدعتلاو حرجلا » يراصنألا قاحسإ

 . (58/7) « نيوزق رابخأ يف نيودتلا ٠ يناجنزلا نكاسم نبا « ةنكنلا

 9١1؟/ه) « ليدعتلاو حرجلا ١» يف متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتل او ليدعتلا

 . هنع تكسو . « ةثلاثلا ةلحرلا يف ةفوكلاب ىبأ هنم عمس» : (884/

 قبس ام الإ ٠« ثيدحلاو لاجرلا بتك يف ركذ وأ ةمجرت ىلع هل فقأ ملو : تلق

 . قباسلا هذيمالتو هخويش مجعم هلالخ نم تبثأو

 ( 80*5) يشاقرلا ةبالق وبأ - 8107

 ( هجام نبا)

 ( شال / رد : بط)

 (شا* / را" : هت )و « ( شه /رد : سق)

 كلما دبع نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب كلملا دبع (ةبالق وبأ) هبقلوه دمحم وبأ

 تس ةنس يفوتو « ةئامو نيعست ةنس هدلوم : ريرضلا , يدادغبلا مث « يرصبلا  يشاقرلا

 ريغت ١ ءىطخي « قودص « ةرشع ةيداحلا نم « ةئس نونامثو تس هلو « نيتئامو نيعبسو

 . دادغب نكس ام هظفح

 م



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (05576 ستت) لاهنملا نب جاجحو . (280 ست) ينارهزلا رمع نب رشب : نع ىور

 نب ملسمو 0١( هت) ماكح نب ورمعو , 01784 هت)و « (4*47 ست) ثراولا دبع نب دمصلا دبعو

 بحاص ؛ ديز يبأو (21158 ست) - بوسنم الو ىمسم ريغ  ةعيبر يبأو (1780 ست) ميهاربإ

 (15174 هت) يورهلا

 4 يقهيبلا ننس ٠ هيقفلا نسحلا نب ناملس نب دمحأ ركب وبأ : هنع ىور

 « رازبلا دنسم ٠ رازبلا ركب وبأو « )1١4/171/1( «يشاشلا دنسم » يشاشلا بيلك نب مثيهلا ديعس وبأو

 ' . (08810/8/ « ةناوع يبأ دنسم » ينييارفسالا ةناوع وبأو 2م" ؟/؟ها/مر

 ظفحي : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : دلاو ليدعتلا

 هظفح نم ثدح هنأ لاقيو « هجولا حمس ناكو« ريخلاو حالصلاب اروكذم ناكو . هثيدح رثكأ

 ناك « نوتملاو ديناسألا ف أطخلا ريثك 2 نومأم نيمأ قودص لجر هنأو « ثيدح فلأ نيتس

 ظفحي ؛ ةقث « انقتم « ءاكذلا يوق , ًادهاز ناكو هنم ماهوألا ترثكف ؛ هظفح نم ثدحي

 ش هب درفني امب يتحي الو ! ةروسلا ظفحي امك ةبعش ثيدح

 « دادغب خيرات هو 20337 ٠ تاقثلا ١ و ء (170/59/0) « ليدعتلاو حرجلا ١ : رظناو

 مهو مووت الاخلاو لامكلا بيذهت ١ و ,« (0107/1) ؛ مهتايفوو ءاملعلا دلوم » و ء )٠١/0684/456(

 هو 2 (١١775/1ا//١1) هيف كش نمدو 2 )0166/1١/1( « ىنتقملا »١و ١ (٠504/08/؟) ؛ ظافحلا ةركذت

 و (ه4/١760/41) « لادتعإلا نازيم » وع« )47/8/559/1١"( « فشاكلا ١و 2« )11١١/94/١( « نيثدحملا تاقبط

 /"ا/5/١1) « بيذهتلا بيذهت ١» و ء (09/8070/7) « بابلألا ةهزئ د و 2« ("885/؟99/0) « نازيملا ناسل و

 هواء( « طالتخإلاب يِصْر نمدو )0/١”/17١١( « بيذهتلا بيرقت ١و ء 477/778/1١9( ع

 و 2 )08/951/1١( « ظافحلا تاقبط ١ و 2 (571/1078/9) «دشرألا دصقملا » و « (”ل/ه8) « تارينلا بكاوكلا

 . ته مجحب «يربطلا ريسفت لاجر»

 وه هه جه 6 8

 (؟45) يربنعلا ةديبع وبأ ١

 (ةجام نباو . يئاسنلاو . يذمرتلاو ءرا1/ : ملسم)

 ش ( ش1 / ر"* : بط)

 ضيفي



 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا نيعلا باب

 (شا/ر1 : خت)و ء(ش ١/ر١ :لهت)و ء( شا" /ر٠٠ : ست)
 يرونتلا يربنعلا « ديعس نب ثراولا دبع نب دمصلا دبع نب ثراولا دبع . ةديبع وبأ

 قودص « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيسمخو نيتنثا ةنس يفوت : يرصبلا

 ديعس نب ثراولا دبع نب دمصلا دبع هيبأو ٠ 84+ ست) ملعملا نيسحلا : نع ىور

 و ؟١ 5414و ١ا/١ىحو 151/47و !١؟هزالو 5145و 15١ فالو 1684و 414١و 1١ ما/٠و 8094و "88ه ست)

 554/١ خت )و , (ا/55لهت) و ءا( 700/98و "الهكر "117191/و ؟ا/ءالاثو "16و همها ؟هملالو ؟11الال

 .(قاس تا مرو ( هكح/او

 نب دمحمو 2 (50/84/40/4) « يقهيبلا ننس » ةيجان نب دمحم نب هللا دبع : هنع ىور

 «طسوألا مجعملا ١ يرهوجلا هيومحم نب دمحمو (6070/180/8)«ريبكلا مجعملا» يسرنلا ديلولا نب حلاص

 742 ف

 . « قودص : لاقف هنع ىبأ لئسو» : متاح يبأ نبا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « تاقثلا » باتك يف نابح نبا هركذو .« هب سأب الو : يئاسنلا لاقو

 نيسحلاو ثراولا دبع نيب . طقس هيف عقو دق رثألا اذه نأ , يدنع كش الو : تلق

 نع يه امئإ هتياور نم « خيراتلا ١ و « ؛٠ بيذهتلا هو « « ريسفتلا ١ يف يتلا راثآلا رئاس نأل

 اذه وحنب « ريسفتلا» يف ملعما نيسح نع « هيبأ نع هتياور ترركت دقو « هريغ نع 2( هيبأ

 و ”7١ 19و ١7!الالالو ؟544١و ١١م1) : ةيلاتلا ماقرألا تاوذ راثآلا ف يه امك تارم تس دانسإلا

 . اوتو ما

 نوكت نأ نكمي ال تادايز (189418و )١١8100 مقر نيرثألا يدانسإ يف عقو دقو

 نأل « ملعملا نيسحلا نع . اذه ثراولا دبع ةياور ليحتست هنأو ةصاخ . ًاضيأ لاحب ةحيحص

 نينامث شاع نم ءامسأ » هتلاسر يف يبهذلا هركذي ملو ةنس نيعستو عبس وحن امهيتافو نيب ام

 . « هخيش دعب ةنس

 ىلإ (نيسحلا) نم ًاقباس اهيلإ انرشأ يتلا راثآلا ضعب يف ملعلا نيسح مسا فحصت دقو

 . (نسحلا)

 قضوا



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ءامسأ ركثذ »و 2 (15170/415/8) « تاقثلا ١ و « ( 589/07/5) « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 )70/١ « فشاكلا ١ و « )1//1١90/19/0( ؛ .. يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو ٠ ( ا/لالو/151/9) « نيعباتلا

 « بيذهتلا بيذهت دو « )5045/484/1١8”( « لامكلا بيذهت »و 2« ( 10 )05/884/1١ « ىنتقملا هو ء ( "ه١1/

 . ( 0١١/عو) « يربطلا ريسغفت لاجر ١ و ١ ( 1//4707/8007) « بيذهتلا بيرقت »و « (5/7"/8707)

 (7؟4ه؟ هت) قارولا نسحلا وبأ 6 ١

 (يئاسنلاو . يذمرتلاو . دوداد وبأ)

 (ش١/ر ١ : هت : بط)

 « قارولا ٠ عفان نبا  مكحلا نبا : لاقيو  مكحلا دبع نب باهولا دبع « نسحلا وبأ

 - نيتئامو نيسمخ ةنس يفوت : هتصاخو « لبنح نب دمحأ بحاص « لصألا يئاسن « يدادغبلا

 . ةقث « ةرشع ةيداحلا نم  اهدعب ليقو

 ,. (ت) ها(1؟4هكابت) يفئاطلا ميلس نب ىيحي : نع ىور

 . (1456 هت) يربطلا رفعج وبأ : هنع ىور

 ةقث : هنوك ىلع هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تقفتا : لاو ليدعتلا

 . ًاريثك دمحأ مامإلا هيلع ىنثأ دقو . ًادهاز « ًاعرو « ًاحلاص

 « دادغب خيرات ١ و « )11117/41١١/8( , تاقثلا ١ و « (*”م5/:9/0) « ليدعتلاو مرجلا » :رظناو

 بيذهت هو ( )8010/704/١ ؛ فشاكلا ١و ء ("507/4910/18) « لامكلا بيذهت هو (0791/؟ه/١1)

 . ٠ )4755/4/1١( بيذهتلا بيرقت ١ و (157/178/15و , 80 /97/5) « بيذهتلا

 (؟910) رافصلا لهس وِبأ

 (ةعبرألاو . يراخبلا)

 ( شد / را“ : بط )

 (شا١ /ر" قت)و (ش" /ر؟ هت)و (شا١ /ر١ خت)و (ش"” /ر؟" ستر

 نفخ



 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا نيعلا باب

 يفوت : لصألا يفوكلا « يرصبلا : ىعازخلا « رافصلا « هللا دبع نب ةدبع . لهس وبأ

 . ةقث « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيسمخو نامث ةنس

 يموزخملا نمحرلا دبع نب دلاخو. ١507( ست) بتاكلا دايز نب ليعامسإ : نع يور

 2 ("90و١1 قت)و . (9195 ست) يدبعلا رشب نب دمحمو , (501 هت) ثيل نب دابعو 1١ خت)

 . (1854 هت) قاحسإ نب ىيحي . (ت)و

 © (175/150/0) « ينطقرادلا ننس » يفريصلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ :_هنع ىور

 7) ؛ طسوألا مجعملا » بوقعي نب دمحمو ء(401101/1)٠ يقهيبلا ننس ٠ ليمج نب حلاص نب دمحمو

 الا ال سحللا

 .؛ قودص » : يزارلا متاح وبأ لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 .؛ ةقث ١ : يئاسنلا لاق

 .( ةقثو : ينطق رادلا نع مكاحلا لاقو

 .« ثيدحلا ميقتسم » : لاقو تاقثلا يف نابح نبا هركذو

 ليدعتلا» و ء (8//151417/59) « تاقثلا »و « (157/40/5) ؛ ليدعتلاو حرسجلا ٠ : رظناو

 بيذهت »و « 5904/19/1 « ىنتقملا هو «("018/500/1) « فشاكلا ١ و 2 ٠ )90/1//1١11( حيرجتلاو

 )54/١/ « بيذهتلا بيرقت ١ و 2«( 881/405/5) « بيذهتلا بيذهت ١ و 2 ( 14//7517/019) « لامكلا

 . (1548/954) « يربطلا ريسفت لاجر هو « (4 1/1

 ههه هه« و ©

 ١ ١ يرهزلا لضفلا وبأ )15"41(

 دواد وبأو ءر٠: يراخُبلا) ١ (يئاسنلاو , يذمرتلاو

 (ش"_"/را6:بط)

 /ر؟ قت)و (ش1 /رااهت )و (ش١/ر" خت)و (ش١ /را ست) ١اش(

 نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب دعس نب ميهاربإ نب دعس نب هللا ديبع . لضفلا وبأ

 فوع ١ ةئامو نينامثو سمخ ةئس هدلوم : ءارماس ليزنو « ناهبصأ يضاق « يدادغبلا. يرهزلا

 ع:



 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 , ةقث , ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيتس ةنس يفوتو
 ١١و١1 اهت)و . ( 4"؟"و 4915 ست) دعس نب ميهاربإ نب بوقعي همع : نع كور

 واع ("18/5و ”ءالإ؟و مع ؟2ال/5و امم ؟؟5/؟ خت) و( ( "55و الا قت)و 2 ( 5945و ؟45"و ؟753و

 . (يس)و . 5 : هت ) بدؤملا دمحم نب سنويو (س .تءدء خ)

 . )0455/857/1١( « دادغب خيرات ١ يوغبلا مساقلا وبأ : هثع ىور

 . « قودص وهو « يبأ عم هنع تبتك ٠ : متاح يبأ نبا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « هب سأب ال ١ : يئاسنلا لاقو

 . « ةقث ناك ١ : بيطخلا ركب وبأ لاقو

 . « ينطقرادلا هقثو » : « بيذهتلا » يف ظفاحلا لاقو

 هوء (1609/9110//ه) « ليدعتلاو حرجلا ٠ و « (191/5/7) « ناهبصأب نيثدحملا تاقبط » :رظناو
 )١/ « داشرإلا » و « )٠١4/105/1( « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست دو )0477/878/١١( « دادغب خيرات

 )« فشاكلا »١و 2 )55/1١9//58"( « لامكلا بيذهت ١» و « (44/897 /؟) « حيرجتلاو ليدعتلا »و ع« ( ٠0"

 ) ٠ بيذهتلا بيرقت ١ و « )59/١5/7( « بيذهتلا بيذهت »و «٠ (0049/17/5) « ىنتقملا هو 0

  » 4/911١و (254/58/؟) « دشرألا دصقملا »و ١ (177م/0/) « يربطلا زيسفت لاجر .

 ةومومعوفم

 (197) يسدقملا نسحلا وبأ - 7

 (شدهز را" : بط )

 (شا١ /را١ : رص)و . (ش؟ / رد : هت )و . ( ش ه /رال : سق)

 نبا هنع تكس . يسدقلا « يبايرفلا « نوراه نب دمحم نب هللا ديبع ٠ نسحلا وبأ

 فورعم امهالكو .! !ركاش خيشلا هقثوو . ٠ ثيدحلا ميقتسم ٠ : نابح نبا لاقو . متاح يبأ

 . - ىلاعت هللا همحر  ينابلألا انخيش ٠ ًادج ًاريثك كلذ ىلع هبن امك ؛ قيثوتلا يف لهاستلاب

 (؟0/91و ١754 ست) ةعيبر نب ةرمضو (1550هو 1118 ست) ةنييع نب نايفنس: نع ىور

 (؟1/0/4و ١""ذو ةال١و 550 هت) و « (١أ/ ست) [ حادقلا ] نوميم نب هللا دبعو ء(00 هت رو

"45 



 . (154/؟49/9) « بيذهتلا بيذهت ٠ ىشرقلا كرابملا نب هللا دبع نب دمحمو « (*:054+ ست)

 نب هللا دبعو (865/88١1ه/ه) : ليدعتلاو حرجلا ٠ يدامرلا رايس نب دمحأ : هنع ىور

 نب دمحمو ٠.)٠١7/8( ةيلحلا ٠» يرصملا جارس نب ىلعو )045/١( ٠ « نادلبلا مجعم ٠» يرونيدلا دمحم

 /5) «نازيملا ناسل» ىنالقسعلا قاحسإ نب بوقعيو « (1580/#ه/ه) «ليدعتلاو حرجلا» يزارلا سيردإ

)2 

 ميقتسم » : لاقو ١14114( /4:5/8) , تاقثلا » يف نابح نبأ هركذ : دلاو ليدعتلا

 . « ثيدحلا

 « يربطلا خيش » : لاقو ( 17/90/1١ : يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذو

 .« ليدعتلاو حرجلا يف الإ ةمجرت هل دجأ مل ينكلو « ةقث هنأ رهاظلاف

 . (1586/9مه/ه) « ليدعتلاو حرجلا » يف وهو : تلق

 (م8م99) يربنعلا ورمع وبأ - 9

 (يئاسنلاو « دواد وبأو ءرالإل : ملسمو « رال : يراخبلا)

 (شا/را١ : ست) : بط )

 : يرصبلا « يربنعلا « ناسح نب رصن نب ذاعم نب ذاعم نب هللا ديبع . ورمع وبأ

 هيلع ىنثما هاخأ نيعم نبا حجر « ظفاح « ةقث « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيثالثو عبس ةنس يفوت

 . ("”0894 ست) يربنعلا ذاعم نب ذاعم هيبأ : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 ( ذاعم نب هللا ديبع) نوكي نأ  ًادج ًافيعض لامتحالا ناك نإو  نكمملا نمو : تلق

 ةنس ( ذاعم نب هللا ديبع) تام موي ؛« يربطلا رمع نم ضمي مل هنأ مغر ؛ ًاضيأ يربطلل اخيش .

 هدلب نم ( يربطلا ) ةلحر ةيادب تناكو « ةنس ةرشع ثالث وحن الإ « نيتئامو نيثالثو عبس
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 ةلمهملا .نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 لخد دقو : دادغب دعب الإ ةرصبلا لخدي مل هنأل , لاح ةيأ ىلع ةرصبلا يف هنع هتياور نكت مل

 يذلاو « نيتئامو نيعبرأو ىدحإ ةنس  ىلاعت هللا همحر  لبنح نب دمحأ مامإلا ةافو دعي دادغب

 ىلإ ردحنا مث « توملاب هتاف هنكلو ٠ ىلوألا ةجردلا يف هنم عامسلل الأ دادغب ىلإ يربطلا لحر ام

 يفف ةلصتم ةياور هنع هل تناك نإف ٠ نينسب ذاعم نب هللا ديبع ةافو دعب يأ ؛ كلذ دعب ةرصبلا

 « ( يرلا ) ىلإ ( ذاعم نب هللا ديبع ) ل ةلحر نع ثحبلل اندوقي اذهو . دادغبو ؛ ةرصبلا ريغ

 . ريغ ال ةداجو نوكت نأو دب ال هنع هتياورف الإو ؟ ال مأ كلذ لبق ( لمآ ) وأ

 نع ( يربطلا ) مهنع ىور . مويش ةدع يف تلثمت , ةطساو امهنيب نأ ةقيقحلاو
 يف ريبكلا مجعملا ٠ يف ( هللا ديبع) ةمجرت يف كلذ ُتبثأ امك ( ذاعم  هيبأ ) نع « ممللا ديبع)

 . اذه يباتك نم (نارمع يبأ نب دمحأ) ب ةصاخلا ةمجرتلاو ؛ ًاضيأ « ريرج نبا يربطلا لاجر

 )1١9( يريبجلا صفح وبأ - 5

 (ةجام نبا)

 (شم/ راو :بط)
 ( ش1 /ر؟ قت)و . ( ش#* / ر4 : هت )و . ( شا /ر : ستر

 دودح يف يفوت : يرصبلا « يفقثلا ٠ يريبجلا ٠. فسوي نب هللا ديبع . صفح وبأ
 1 .قودص « ةرشع ةيداحلا نم « ريسيب كلذ دعب وأ « نيتئمو نيسمخ ةنس

 (م07و9 ل878 هت ) لضفلا نب ديعسو ع ("15قت)و ؛ [ة]ردعسم نب دامح : نمع ىور

 هللا ديبع نب ديجملا دبع نب ريبكلا دبع , ركب يبأو . (104 هت) يبيرخلا دواد نب هللا دبعو

 « (19444 هت) صفح نب رمعو « ©4٠( قت) و رمع نب نامثعو « (١٠؟ ست) يفنحلا كيرش نبا

 ليعامسإ نب لمؤمو « ( "0/8091/و "5541و "7978و 1978و "5١١61 ستر يملسلا ريثك نب دمحمو

 (45/) ٠ ةيلحلا ١ يدع ىبأ نب ميهاربإ نب دمحمو ؛ (119201و9 11885و م85 ستر ىشرقلا

 كادي



 يرام خويش مجع هاما نيم باب
 « (19/") , ةيلحلا ١ ناحطلا دايز ىبأو 2( (8558/1455/5) « لادتعالا نازيم ١» ناميلس نب يدعمو

 . (14140/418/8) « تاقثلا ٠ مصاع يبأو

 دبعو (15110/4١؟8/8) «تاقثلا» ىريبجلا فسوي نب هللا ديبع نب دمحأ هنبا : هنع ىور

 . 15/١( ) ؛« فلتخملاو فلتؤلا ١» يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا

 )١4740/478/8( « تاقثلا ١ يف نابح نبا هركذ : دلاو ليدعتلا

 .( قودص و : ( 4704/5/ه/١) « بيرقتلا » يف ينالقسعلا لاقو

 ) «؛ فشاكلا ١ و ء (1754/1945 ١/ ) « ىنتقملا هو « (09/109/19) « لامكلا بيذهت » : رظناو

 . )١700/7881١( « يربطلا ريسفت لاجر »و ( )1١١/57/7 ؛ بيذهتلا بيذهت هو 2 (”507/ه 1/1

 ةويعممو

 (؟019) ينالقسعلا دمحم وبأ - 6

 (ةليللاو مويلا يف يئاسنلا)

 ( ش١ /رال : بط)

 (شا/ر١ : خت)و « ( ش١ /رك : ست)

 نيتئامو نيسمخو نامث ةنس يفوت : ينالقسعلا سايإ يبأ نب مدآ نب ديبع « دمحم وبأ

 . قودص « ةرشع ةيداحلا نم

 مكه 71١40 ؟5١18/و 4408و 4594و ؟90١/ ست) سايإ يبأ نب مدآ هيبأ : نع ىور

 . (يس)و 18/١( ١ : خت )و « (”؛هك1و

 دمحأ نب دمحمو « (5/11/8) « لادتعالا نازيم » يركسعلا دمحأ نب ميهاربإ : هنع ىور

 . (151/9) « نيوزق رابخأ » يفوكلا نوراه نب

 ًاقودص : هنوك ىلع ليدعتلاو حرجلا ةمئأ ةملك تقفتا : حيرجتلاو ليدعتلا

 5و ء (579/5؟ ) ٠ مهتايفوو ءاملعلا دلوم هو ١ (1871/4:7/5) « ليدعتلاو حرجلا ٠ : ريظناو

 )0/7/١/ « بيذهتلا بيرقت » و « (١11/ه/90) « بيذهتلا بيذهت ١ و ع« (07001/181/19) « لامكلا بيذهت

 . (8/7١17ا/0١) « يربطلا ريسفت لاجر هو ع« ( هال
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 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 :وه ميدق يعبات هيبأ مساو همسا يف هكراش دقو
 . ةقث ١ يعبات ؛ مدآ نب ديبع زييمت - 5

 . ةريره يبأو ؛ رمع : نع ىور

 . يلمسقلا نانس وبأ : هنع ىور

 هو 2 (188ا )4١1/5/ « ليدعتلاو حرسجلا ١ و « (1554/441/5) « ريبكلا خيراتلا ٠ : رسظناو

 . (/00/90/5 )1١/ « ةعفنملا ليجعت ١و « (0ه0/8 )584/١/ « لامكإلا »و « )1١4/0//171١1( « تاقثلا

 ةهويوق مم

 (8) طابسأ نب ديبع- 96

 (هجام نباو . يذمرتلاو . ةءارقلا ءزج يف يراخبلا)

 ( شا#*/را؟ :بط)

 ( شا /را قت)و ء(شا/را :هت)و (٠ ش'"/ر١١ : سقر

 ينادمهلا « ةرسيم نب دلاخ نب نمحرلا دبع نب دمحم نب طابسأ نب ديبع ؛ دمحم وبأ

 . قودص « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيسمخ ةنس يفوت : يقوكلا 2 مهالوم 2 يشرقلا

 و ؟9144و ميمو مهو4و 16و 61١"و م ست) دمحم نب طابسأ « هيبأ :_نبع ىور

 هت ) سيردإ نب هللا دبعو « (ق ءات ءار) ء ( 305 قت)و . (؟/9148و "5854و ”4هو "6

 .( "505م ست) نامي نب ىيحيو « (ت)

 نب دمحأو 2« (1077/117/4) « ظافحلا ةركذت ٠ دمصلا دبع نب ميهاربإ : هنع ىور

 « )8/8١/8//( « لماكلا ١ سنوي نب ميهاربإ نب قاحسإو ©« (841/417/) «لماكلا» يفوصلا نيسحلا

 - بوسنم الو ١ ينكم ريغ - ميرذو ؛ (841/485/4) « لامكلا بيذهت ٠ ينامحلا سلغملا نب ةرابجو

 نب دمحمو 2غ )155/1١18/8( « لامكلا بيذهت » يجاسلا ىيحي نب ايركزو ؛ (/ا/ م ما /) « لماكلا »

 صفح نب نيسحلا نب دمحمو (174///07/) « ريبكلا خيراتلا ٠ و « ةءارقلا ءزج » يف يراخبلا ليعامسا

 ل الالم / 1/57 «لماكلا»
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 يربطلا خويش مجعم | ةلمهملا نيعلا باب

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو

 حرجلا » و , (1410/4 /940/؟) « ريغصلا خيراتلا : و ء (1550/44١؟/) « ريبكلا خيراتلا ٠ : رظناو

 1و 2( 30/07/1848 )١5/ « لامكلا بيذهت هو ء (5774/4179١1؟/8) « تاقثلا هوء (1850/107/ه) « ليدعتلاو

 ٠ )4708/7107/1١( بيذهتلا بيرقت هو 2 «٠ )١18/014/7( بيذهتلا بيذهت ١» وء )504/188/١"( « فشاكلا

 ةهوومةمو

 (؟8919) يرابهلا دمحم وبأ 17

 (يراخبلا)

 ( شال/ ر"١ : بط )

 ( شا" /ر4 قت)و 2 (ش4 /را؟ : هت )و . ( شال /ر؟" : ست)

 ينوكلا « يرابهلا « يشرقلا « ليعامسإ نبا هللا ديبع : لاقيو  ديبع . دمحم وبأ

 . ةقث « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيسمخ ةنس يفوت

 و 2 (ةت-هت )و « ("هالالو ”هال5و 3898و ؟مهو6 ست) ةنييع نب نايفس: نع ىور

 ريمن نب هللا دبعو 0 (178١7و "ته هت)و ء (١٠"6١1و 584910 ست ) سيردإ نب هللا دبعو ٠ ( ا/9ا/ قت)

 دمحم نب نمحرلا دبعو ع« 0288 قترو . (444و "4181و "١483و ططالالو مماعءو ماهو 191# ست)

 و (11/40و 7785و 1613و 41و ةه1و 118* لهت) و ( 1670و "ءالالالو ؟4815و 7758 ست) يبراحملا

 مزاخ نب دمحم ةيواعم يبأو ء ( 2151و 58:50. 5011١ ست) يلع نب ماثعو « ( 5"3و ؟55 قت)

 (0١18هو 7183و ؟اله4 هت)و (؟0110و 740517 ست) ليضف نب دمحمو ٠ ( 4887 ست) ريرضلا

 (1719/م4//10) « رازبلا دنسم ه رازبلا ركب وبأ : هنع ىور

 . ةقث : هنوك ىلع ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تقفتا : حيرجتلاو ليدعتلا

 ءامسأ ركذ هو ,« (47/4//141717) « تاقثلا »و « (115141/417/0) « ريبكلا خيراتلا ٠ : رظناو

 نك



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 حيحص لاجر هو 1 / ميحصلا ف يراخبلا مهنع ىور نم »و٠ ميه 0 , نيعباتلا

 2 ("ا/:/18/19) «لامكلا بيذهتدو ء )٠٠١١/971/0( «حيرجتلاو ليدعتلا» و « (7/58/599/؟) « يراخبلا

 مو ( 15/1 بيذهتلا بيذهت ١و 2« (0180/04/9) «ىنتقملا» و ء )2506/588/1١( «فشاكلا»د و

 . (١107ةلا/٠) « يربطلا ريسفت لاجر » و « (4704/815/1) « بيذهتلا بيرقت

 )١9/448( قارولا دمحموبأ -

 . (شا#/ر4 :بط)

 (شا١/ر'؟ : خت)و ء (ش"/ر؟ : ست)

 ةنس يفوت : يدادغبلا « يروباسينلا « قارولا . مساقلا نب دمحم نب ديبع « دمحم وبأ

 . بيطخلا ركب وبأو «٠ نابح نبا هقثو ٠ ةرشاعلا نم « نيتئامو نيسمخو سمخ

 /١و ه١/90 نت) ةدابغ نب حورو © (17448 ست) ةماسأ نب دامح ةماسأ يبأ : نع ىور

 هللا دبعو . بيشألا ىسوم نب نسحلاو ثراحلا نب رشبو (2071 ست) نوراه نب ديزيو « (50؟
 ىيحي نب دمحم ديعس يبأو 2 (0114754/45/م) ؛ تاقثلا ٠ مصاع نب ىلعو ؛ يسينتلا سنوي نبأ

 . يدبعلا لاله نب ىسومو ع« ( 458/0) « دادغب خيرات ٠ (هنفك لماح) ب فورعملا - يدادغبلا

 . يرهزلا دمحم نب بوقعيو « مساقلا نب مشاه رضنلا يبأو

 « تاقثلا ١٠ بيسملا نب دمحمو دلخم نب دمحمو« يدنغابلا دمحم نب دمحم : هنع ىور

 . هيوبرح نب ديبع وبأو ٠ يلماحملا هللا دبع وبأو « ايندلا يبأ نب ركب وبأو « 0475/4 /)

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم ٠ - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « دادغب خيرات ٠ يف هتمجرت نم

 . « تاقثلا » يف نابح نبأ هركذ : دلاو ليدعتلا

 . « ةقث ناك» : « دادغب خيرات ٠ يف يدادغبلا بيطخلا لاقو

 ريسفت لاجر» و ( هروح/شا مخك هدادغب خيرات» و (11779/1/8) ؛تاقثلا» : رظناو

 . (110718/90/7) «يربطلا

 "عال



 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا نيعلا باب

 (؟188) ينالقسعلا حلاص وبأ 8

 (شا/راال: بط )

 (شا١/را :قت)و 0 (شا/ر#*:هت)و .(شا١ /را١" : ست)

 « قودص « ةرشع ةيداحلا نم : ينالقسعلا ٠ حارجلا نب داور نب ماصع ؛ حلاص وبأ

 . دمحأ وبأ مكاحلا هنّيلو

 مالو 5144و 3141و 5150و 5110و 0441و 1188 ست) حارجلا نب داور هيبأ : نع ىور

 (341 قت)و 2 (1574و 1141و 7140 :اهت)و + ( "١5١٠و 1841و !ال1 ١٠و ١001و ؟4ا/48و ؟١7هالو

 دامح نب ميعنو « (5/0) ٠ ةيلحلا ٠ [ يروباسينلا] مزاح نب ىسيعو . سايإ ىبأ نب مدآو ؛

 . )1180/901/١( : ريبكلا مجعملا ١ دابع يبأ نب بوقعيو « (1109/19/7) « لماكلا ٠ [يعازخلا]

 « لماكلا » ملسم نب دمحم نب هللا دبعو  ةباتك متاح يبأ نب نمحرلا دبع: هنع ىور

 يزارلا ديعس نب يلعو © (505/44/9) ؛ لماكلا » يلصوملا نايفس يبأ نب هللا دبعو ؛« 0901/41/0

 نب دمحمو « (5/8) « ةيلحلا » ناميلس نب دمحأ نب دمحمو ء (6454/149/4) «طسوألا مجعملا »

 ٠ )17١/5//48410( يقهيبلا نئس » ةميزخ نب قاحسإ نب دمحمو )١10/0( « ةيلحلا ٠ نادعم نب دمحأ

 (س 4 1/هاال/؟) ع كردتسملا ١ ينالقسعلا نسحلا نب دمحمو « يزارلا سيردإ نب دمحم متاح وبأو

 لصولل لصفلا ٠ ثهلد نب نامعنلا بيطلا وبأو « )2007/70٠١/07/( « طسوألا مجعملا ١» دشار نب دمحمو

 ينييارفسألا ةناوع وبأو ؛ 2200 « لادتعالا نازيم » يبالودلا رشب وبأو ( ماو جردملا

 . (05718/80/ه) « لادتعالا نازيم ٠ ءاصوج نباو (ه0/484٠0/8/) « ةناوع يبأ دنسم

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 »٠. ليدعتلاو حرجلا » يف هتمجرت نم

 . « قودص : لاقف هنع ىبأ لئس» : متاح يبأ نبا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 .  تاقثلا ٠ يف نابح نب دمحم هركذو

 . « دمحأ وبأ مكاحلا هنيل » : «لادتعالا نازيم ٠ يف ىبهذلا لاقو
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 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةددسملا هبتك يف
 كا

 لادتعالا نازيم » و « )١148٠0/011١/8( « تاقثلا ١ و « )140/7١/90( « ليدعتلاو حرجلا ١» : رظناو

 ريسفت لاجر هو ع (108/1719/4) « نازيملا ناسل ١و ع )148/9141/1١*”( ؛« ىنتقملا ١ و (0778/86/0) ٠

 . )181١/990( « يربطلا

 ٠ عرادلا رشب وبأ )1/917(

 شا /ر* : بط) (

 ست) : ؟ر/١اش( .٠ (شا/را :مهت)و

 « نصحم نب دمحم نب رباج نب دعس نب نانس نب ةبقع نب نانس نب ةبقع , رشب وبأ

 « ةرشاعلا نم : زازقلا « ىرصبلا « يرازفلا «  عراذلا : ليقو  عرادلا « ينارهزلا « يدادهلا

 .قودص

 نامثع نب نامثعو ع (55016 : هت)و 2 (؟4075و /407 ست) رضم نب ناسغ : نمع ىور

 )٠٠١/4/ « طسوألا مجعملا د يليقعلا ناورم نب دمحمو ع 174/1١( /5) « ليدعتلاو حرجلا ٠ ينافطغلا

 . (151/4) « الوكام نبال لامكإلا خادش نب مصيهلاو 2 68

 دامح نب دمحأو (151/4) « الوكام نبال لامكإلا » يطساولا دمحأ نب ميهاربإ : هنع ىور

 (0105/18/5) « ريبكلا مجعملا » يجاسلا ايركزو 2« (451/4) « الوكام نبال لامكإلا ٠ يفوكلا نايفس نبأ

 « (5405/؟8/5) « ريبكلا مجعملا ؛ دمحأ نب نادبعو (04/1) « لضافلا ثدحملا ١» ىسوم نب لهسو

 (475/11/5/117) « ريبكلا مجعملا ٠ يرتستلا - ينوباصلا : ليقو  يروباعلا نيسحلا نب نمحرلا دبعو

 حرجلا » يزارلا سيردإ نب دمحم متاح وبأو (451/4) « الوكام نبال لامكإلا ١ يزارلا ديعس نب ىلعو

 وبأو © (451/4) « الوكام نبال لامكإلا ١ دعاص نب دمحم نب ىيحيو « (1/4/911/5) « ليدعتلاو

 )451١/4( « الوكام نيبال لامكإلا ١ - ىمسم ريغ يميدكلاو )015/١( « لضافلا ثدحملا » يسوسلا ديعس

 . « قودص ٠ : لاقف هنع يزارلا متاحوبأ لئس :حيرجتلاو ليدعتلا

 (زازقلا نانس نع ةبقع) راص ثيحب (55075 ست) مقر رثألا يف همسأ فرحت دقو : تلق

 . ةمجرتلا بحاص وهو دحاو خيش وه امنإ « كلذك اسيلو « ناخيش امهنأب ءيراقلا مهوي ثيحب

 ضد

 يربطلا خويش مجعم



 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا نيعلا باب

 (ينارهزلا نانس نب ةبقع) : راصف 01١( : هت) مقر رثألا يف يربطلا هبسنو

 لاجر »و « (451/4) « الوكام نبال لامكإلا ١» و « )1/4/8١1/5( « ليدعتلاو حرجلا ١ : رظناو

 . (145ا//9 99 ) « يربطلا ريسفت

 مهو ًازييمت مهتركذ « ةاورلا نم دحاو نم رثكأ . هيبأ مساو . همسا يف هكراش دقو

 . رايس : لاقيو  نانس نب ةبقع . سالجلا وبأ 202 زييمت -

 (ةليللاو مويلا يف يئاسنلاو « دواد وبأ )

 . شاحج نب نامثع : نع ىور

 . ثراولا دبع : هنع ىور

 . )1085/157/5١( « لامكلا بيذهت ١و « (801/85) « يراخبلا ىنك » : رظناو

 هنع توكسم 3 يدادغبلا 2 بتاكلا « نانس نب ةبقع زييمت

 . « بيصن ءانثلا نسح ىف لاتخملل سيل » باتك نم يفيص نب مثكأ : نع فور

 . )00909/976/1١5( « دادغب خيرات ؛ : رظناو

 . ةقث . نانس نب ةبقع زييمت 4

 . ينالادلا دلاخ يبأ : نع ىور

 . دمحم نب ميكحو . برح نب مالسلا دبع : هنع ىور

 /8) «تاقثلاد و« (107"*/ "11/5) «ليدعتلاو حرجلا» و ٠ (69174/410/5) «ريبكلا خيراتلا» : رظناو

2) 86 

 ههه هه هم

 ١ خت) يلجعلا يلع /15(

 "مهب



 هل دجأ ملو ؛ هفرعأ مل  ةرشع ةيداحلا نم « يلجعلا « نسحلا نب دمحأ نب يلع

 ىاعت هللا يضر  ةشئاع عوجر ةصق يف ةباتك هنع يربطلا ةياورو , هخيش فرعأ ملو , ةمجرت

 بتك يف هل فقأ ملو « هناكم 5# - يلع يلوتو « نامثع لتقم دعب فرس نم ةكم ىلإ  اهنع

 . ةياورلا هذه ريغ ىلع يربطلا

 . */1١( خت) راطعلا رصن نب نيسحلا : نع ىور

 .  ةباتك +/1١(  حت) يربطلا رفعج وبأ : هنع ىور

 ههه هه © ©

 (5؟97) يئاطلا نسحلا وبأ -

 (يئاسنلا)
 (شا؟/راال: بط)

 ( شا /ر" قت)و (ش4/ر ه هت)و ( ش“" /ر5 خت)و ( شا" /ر4 ست)

 هدلوم : يلصولا « يئاطلا ؛ يلع نب دمحم نب برح نب ىلع . نسحلا وبأ

 نيتئامو نيتسو سمخ ةئس « لاوش يف يفوتو « ةئامو نيعبسو سمخ ةنس نابعش يف « ناجيبرذأب

 . لضاف « قودص « ةرشاعلا راغص نم

 مهبمو - (410/# : خت) صوحألا يبأ يخأ نبا يفنحلا ناميلس نب ميهاربإ : نبع يور

 ديزيلا نب دلاخو ء (1408 هت) يناسرخلا رصن نب دمحأو « (م45/8 خت) « يربطلا نيبو هنيب

 ( 7505 ست) يبراحملا دمحم نب نمحرلا دبعو 0٠٠١/١ ٠ خت) ملسأ نب حورو (”44 قت) يودعلا

 يبعكلا ىسيع نعم يبأو 2 16١8( هت ) دواد نب هللا دبعو « (١١١ه هتر حلاص نب مالسلا دبعو

 و « 05020/١( خت) يشرقلا ةرامع نب دمحمو « (617 قت) رشب نب دمحمو ( 501/١ خت) يراصنألا

 ست) ميهاربإ نب يكمو ع (س) و , (؟710 هت )و (5851/و 519 ست) نأوزغ نب ليضف نب دمحم

 زيزعلا دبعو « (145؟ هت) ىئادمهلا دواد ىبأو  (؛هؤ/١ خت) ىلجبلا نارمع نب ىلعيو 0

 هو



 ةئسلا» لالخلا ركب وبأو 2 (517/165/؟) « رازبلا دنسم » رازبلا ركب وبأ : ةهنع ىور

 هنع رثكأ دقو - (00/907/1) « ةناوع يبأ دنسم ٠ ينيئارفسألا ةناوع وبأو « (001/185/1) « لالخلل

 . (11480/401/8) « تاقثلا ١» يلصوملا ىلعي وبأو - ادج

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ثيدحلا بلط يف ةلاحر « ًابيدأ « اباسن « ًارعاش « ًايرابخأ « ًاحلاص ًاقودص « ًاتبث

 نب ميهاربإ نع (445/© : خت) مقر رثألا يف يلع نيبو هنيب ةطساولا يربطلا مهبأ دقو

 . صوحألا يبأ يخأ نبا يفنحلا ناميلس

 ١ « داشرإلا ١ و (14445/4171/8) « تاقثلا » و « ٠٠١/181/5( ) « ليدعتلاو حرجلا :١ رظناو

 )١/ « فشاكلا هو ء )051/١//4090( « لامكلا بيذهت هو 2 )5797/418/1١( « دادغب خيرات و ء (319/

 )48/١/ « نيثدحملا تاقبط »و ء )99/151/1١( « ريسلا ١ و (1517/187/1) ٠ ىنتقملا »و « 2851/01

 بيذهتلا بيرقت »و «٠ (207/50/0) « بيذهتلا بيذهت »و (8١7/71١/7/؟) « دشرألا دصقملا »هو ء« ١(

 (844//18810) « يربطلا ريسفت لاجر هو ع 899/16 4١(

 ههه هه ه6

 *٠0” - زازخلا نسحلا وبأ )184(

 (ش"_"/را؟ : بط)

 (شا/را :هترو(.(شا/را : خت)و .(شار/ر١٠ : سق)

 عبس ةنس يفوت : زازخلا « يدادغبلا « هيودبع نب نسحلا نب يلع ٠ نسحلا وبأ

 .ةقث ١ ةرشع ةيداحلا نم نيتئامو نيعبسو

 يمرجلا نمحرلا دبع نب ملسمو 1480(  هت ) يمهسلا ركب نب هللا دبع : نع ىور

 نب دوسألاو «. 0 خت)و 2 ٠١( 5و 43و الالاو 57و 07و ”49و 64١٠و 9١هو 958١و 194 ست)

 (4708/؟ها//8 ) « دادغب خيرات ١ دقاو نب رامع نب نابحو « #088/٠٠١/1١/( ) ؛ دادغب خيرات ١ رماع

 « )4914/5٠١/8( « دادغب خيرات د يلمرلا ىطبحلا رمع نب صفحو , روعألا دمحم نب جاجحو

0 



 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . مساقلا نب مشاهو

 نب دمحأو « ةميزخ نب لضفلا نب دمحأو . داجنلا ناملس نب دمحأ : هنع ىور

 ركب وبأو ؛ يضاقلا دمحأ نب مركمو « ( ؟0/14/0"4 ) « دادغب خيرات » ءيرقملا ىسيع نب دمحم

 . ءىرقملا دهاجم نب ركب وبأو « يعفاشلا

 هخويش مجعم نم . - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . «دادغب خيرات ٠ يف هتمجرت نم وهف « هذيمالتو
 ال « ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : دلاو ليدعتلا

 . هب سأب

 . (1850/400) «يربطلا ريسفت لاجرمو ء (570/ما/4/11) «دادغب خيرات» :رظناو

 (144) يناللا نسحلا وبأ -64

 (يئاسنلا)

 ( شال / ر“؟ : بط )

 ( ش١ /ر١ قت)و (شا#/ ر4 هت)و (شا“ / ر'* خت)و (ش ه /ر؟4 ست)

 لاقيو - يدزألا « ملاس نبا  نيسحلا نبا : لاقيو  نسحلا نب يلع 2 نسحلا وبأ

 نم : يفوكلا  ءاي هدعب زمهب  يئاللا : لاقو . ءاي اهدعب نونب ؛ يناللا : لاقيو «٠ يقرزألا

 . قودص « ةرشاعلا راغص

 ميحرلا دبعو © 50/١( خت)و ١ (144 ست) لالخلا دمحم نب دمحأ رصن يبأ :_نع ىور

 "٠١١١ ست) يعجشألا نمحرلا دبع نب هللا ديبعو « (س) , (10"هت) . (45/8١خت) ناميلس نبا

 ١8١ 48و 5844 ست) يلصوملا نارمع نب ىفاعملاو « 1/1 خت يمرجلا ملسمو .« (8800و ؟84١هو

 و 5١17؟و 5454١و ١1١058 ست) ناميلا نب ىيحيو 2 (587و 544 هت)و ء( "541هو ”"4١5"و ؟5974و

 وا (3ك6ته1و ”"هكقالو "1526و "؛:١1ا/لو "١1١5و 584119 "!ةؤفهو "4١05و 7"١*دؤلو 1؟ةالدو 4

 مو



 نب دمحمو )584/597/١( « ريبحتلا » يسلبانلا ىيحي نب يلع نسحلا وبأ : هنع ىور

 . (ها/90//10/+ « طسوألا مجعملا » يمرضحلا هللا دبع

 , هتبسن ليدعتلاو حرجلا بتك باحصأ ىلع تّلِكشأ دقل : جيرجتلاو ليدعتلا

 . هب سابألو « اقودص : هنوك نيب هيف مهلاوقأ تحوارتو

 ١ !! هنع تكسو /١88/459( ) يف « يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذو

 » يف هنع ىور دقو . ةمجرت هل دجأ مل يربطلا خيش » : لاقو )٠١08/48/4( يف هركذ مث

 (111"و //5) . (؛ةو )14/١ اهنم عضاوم يف « هخيرات

 دقلو . !! تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو كيدي نيب هتمجرت هذهو :تلق

 . كامسلاو « يناللا نيب (1!١4و )5709/895/١ ؛٠ بيذهتلا بيرقت » يف ظفاحلا هيف ددرت

 ١ عضاوم ةدع يف « هخويشو « هبسنو . هيبأ مساو « همسا يف تافيرحتلاو تافيحصتلا ترثكو

 : رصحلا ال « لاثلا ليبس ىلع اهنم « خيراتلا »و « ؛ ريسفتلا » نم

 ماهؤهو 974”7و 404١١و ١4١058 : ست) -: ةيلاتلا ماقرألا تاوذ راثآلا « ريسفتلا » يف

 ( يدزألا نيسحلا نب ىلع) : هامس 2« ( 5701و 841١19

 . ( يدزألا نسحلا نب يلع ) : هامس (140/* : خت ) « خيراتلا » يفو

 نب يلع) : هامس 50/١( خت ) مقر رش ألاو ء ( 9034و 744 : ست) مقر نيرثألا يفو

 . - ةبسن نودب (  نيسحلا

 نم  فيرحت هلعلو - يقرزألا نسحلا نب يلع) : هامس ( 71840 ست) رثألا فو

 . (يدزألا

 (140/© خت ) رثألا يف ( نمحرلا دبع ) ىلا (ناميلس نب ميحرلا دبع) هخيش مسا فرحتو

 بيذهت »و ع« (4044/9الا//١٠) : لامكلا بيذهت ١ و « (11514/400/8 ) « تاقثلا ١ : رظناو

 )1808/4٠0( :يربطلا ريسفت لاجر »و )8494/1١/ 47١8( ١ « بيذهتلا بيرقت هو (2014/57/7) « بيذهتلا

 مه:



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (11415) باكشا نب نسحلا وبأ 6

 (ةجام نباو . دواد وبأ)

 ( ش ؛/ره : بطر

 (شا/را : هت )و . (ش "/ر؛ : ست)

 نب رحلا نب ميهاربإ .نبا  (باكشإ) ب فرعيو  نيسحلا نب يلع « نسحلا وبأ

 نم ربكأ ناكو «  نيسحلا نب دمحم وخأ : يدادغبلا مث « الصأ يئاسنلا يرماعلا « نالعز'

 نيتسو ىدحإ ةنس يقوت «ميهاربإ نب يلع انثدح » : يراخبلا لوقب دارملا هنإ : لاقيو دمحم

 . قودص « ةرشاعلا نم « نيتئامو

 ست) يماميلا سنوي نب رمعو . (”45هت ) يطساولا مصاع نب يسلع : نع ىور

 020775 ست) مادقملا نب بعصمو ( "47و ١١415 سق) يبالكلا ةعيبر نب دمحمو (د)و (0

 ( )51/١ « ةفينح يبأ دنسم » رامتلا بيبح نب دمحم نب رفعج نب يلع : هنع ىور

 . )4/١( « ةناوع يبأ دنسم » ينييارفسالا ةناوع وبأو

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :_حيرجتلاو ليدعتلا

 . هنع يراخبلا ةياور يف اوفلتخاو « هب سأب الو « ًاقودص
 « دادغب خيرات ١ وء (15440/475/8 ) « تاقثلا هو 91/4/1175/5(2 ) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 بيذهت »و 2 (849/ا//5) ؛ فشاكلا »و ء (49١1/"الو/؟0١) « لامكلا بيذهت دو ء(579/"ة١7/1)

 (1851/100) يربطلا ريسفت لاجر ١ و « (49/1/4020/1) ؛ بيذهتلا بيرقت ١» و « (0194/175/90) ؛ بيذهتلا

 نب يلع) و ٠ (رجبأ نب نيسحلا نب يلع) ركذ ركاش ناخيشلا لفغأ دق : تلق

 . لاجرلاو ثيدحلا بتك يف ةمجرت امهل دجوي الو (ثراحلا نب نيسحلا

 دع يف «٠ هبسنو ٠غ هيبأ مساو « همسا يف تافيرحتلاو تافيحصتلا ضعب تعقوو 24

 1 : اهنم « عضاوم

 . (”هحككاو "199488 ست) نيرثألا يف امك (رجبأ نب نيسحلا نب ىلع) ىلإ همسا فرحت

 "هه



 . ( 6"8م» ست) مقر رثألا يف امك ( ثراحلا نب نيسخلا نب يلع) ىلإ فرحت مث

 (37/5)و © (140748 /505/1) « ةناوع يبأ دنسم ٠ يف امك (نسح) ىلإ (نيسح) مسا فحصت

 . ( نيسحلا) هامس دقف ( 8599/؟ا9/1/8 ) « ةناوع يبأ دنسم » يف امأو

 «هة © جت 5 2 2 ْ

 (؟584) يرطنقلا نسحلا وبأ 5

 (ةجام نبا)

 (ش هر 594: بط )

 (ش" /راقت)و . (شا/را* هت)و (شا/ر١ : خت )و ( ش4 /رك44 : ستر

 يفوت يدادغبلا ىمّدألا « يرطدقلا « ىميمتلا , ديزي نب دواد نب يلع « نسحلا وبأ

 . قودص « ةرشع ةيداحلا نم ٠١ نيتئامو نيعبسو - ثالث : ليقو  نيتنثا ةنس

 , (”:55 ست) ميرم يبأ نب ديعسو « (16148 ست) سايإ يبأ نب مدآ : نع ىور

 يرصلا حلاص نب هللا دبع حلاص يبأو « 0581 ست) يلع نب مصاعو ع (514 قت)و . (07 : هت)

 و 4140و 4185و 4174و 7840و "مو "هوو ما80و "١١٠و 5504 ست) - |ادج هنع رثكأ دقو -

 و 5717و 51/4و ؟الءا"و ه491و 4415و 4")"و ١454و 5؟١الو 94١4و ١418و ١4الالو 57١4و 5

 4١ءفمو 481"1و 1"هزكخو 11"تزلا"و ة98“هو 4801و 9119و خالا١و مالؤو ممالؤو 84171"و ١7١8و 4

 و 19184و 9١؟6"و 9718١و 188 خهو 8١ا/4و 1مالالكو ١ا/ءالكو )الءتحو 5918١و ١ه445و ١161و

 و ؟ا18مكو ؟ام51لو ؟ذمككو ؟ا454١و !امك4و 5185و "امككو ؟١ه)١١و ؟429١و ١7و ؟١لال

 و ؟701/5و ؟7؟11/و 9١57و 5514817 ؟؟11/او ؟”!ه“و 7؟)١مو ؟؟54١و ؟؟١هاو ؟45١و 4

 و ؟7؟هدكو ؟؟4ة4و ؟؟44غ)و ؟؟4ا0و 7148و ؟؟451و 7؟55و ؟؟"هو ؟؟"14و ؟1"ءزو

 و 7؟0هو ؟؟ا/؟هو ؟؟1/8و ؟؟1/1و 715ئكو ؟7ةضمو 15/571554 11564 71تالءو ١

 و 41"55و 7304و سلال "1515و 5141و 9لتر ؟!خهمو ؟؟الؤدو ؟؟الزاو ؟؟الالاو ال5

 و 55884و ؟مالالو ؟79خ54و 5811و ؟طالؤالو ؟ظالكو ؟"الدزو ؟الدكو الاخر "0144و 7

 و ؟؟ةموؤو ؟"ةممو ؟8"ة مرو وابو سولو 7مل رساو مو طإو "امو "و11 "1و 1

 نك



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و "4710و !؟9495١41و !”١51ا/١ءو !5١4هو !١7١51و ١74الزو 4١74هو 1195و ؟"977و

 و 7"١14و ؟15"14و 7414و 74" :الو 7596و !48:10و 7471و 75 1الو 7474و 1س

 و 74557"و !15438و 05١745و 7481و ؟4914و ؟43"الالو 7478و 7448و 7101و لاو ا

 و ؟48ا5و ؟44886:و !١587و !؟١44و ؟4ا!/86و ؟4الهالو ؟4574و !4ةهزخو ؟4هداو ؟4ه14"و ”؟ها/

 و 16740و ؟67315و ؟تالالاو ؟ت١91١و 7هزا١و ؟ت١١1الو ؟تاءمو ؟هءاوو !لهدحالو 7هددا"و ع8

 و ؟١906084و !"ةهدكدو !ت584و !هد٠او !ه١144و 7ه1445و 754754و ؟51478و !لهظ"44و ؟6ا/4و ا

 و 50817و ؟5877و ؟هالالاو ؟ةالدكو ؟ةكالإو ؟هككألو ؟55478و !؟ه510و 7هكالكو !لهكاهو 4

 و 156 606و ؟170+5و ؟5دا16و ؟11+5و !هذروذو ؟هذحاو 7هذكالو ؟ه944و ؟هزخخو ؟هزالتو ؟همال#

 و 75151"و ؟5ا١ه١و ؟44١5و ؟؟41١5و ؟19١5و 75ل١كو ؟؟١9لو !؟؟ءفمو 75١ ىمو ؟؟تءالزو 35.5“

 ور 1574و 1571و 5511و 7518و 1511م 1514و 1571و 5144و تلو كانو ؟؟1ها/

 و 75584و ؟”6ه54و ؟5ه08و ؟5د175و 4”7ىمخكو 7؟454و ؟54هاو ؟7؟4 1١و 7558و ؟؟"ؤ5و

 و 7584و ؟5ا/هالو ؟5ا/هدو ؟5ا/ئ5و ؟5الاخو ا” 1و ؟ةم/وو ؟ةكامو ؟5كللا#و ؟5كهؤو همم

 و 707١ 4هو 7؟59491و ؟5ة4117و ؟5فالو ؟؟لكتو ؟ةهكمو ؟؟ممالو ؟؟ممدو !؟طملو ؟ةنكتو 4

 و 7416و ؟ا/لالالالو معلمو ؟ا144و 71و ؟ا/74١و الا 1و ؟الاأ1و الالا١هو الالءالالو الدال

 و ؟الالؤالو ؟الالمث١و ؟ا/الهالو اال خو االالا الو ؟5١0/5و ؟ا/ه554و ؟ا/لهرم"و ؟ا/هدزو 7/4 8"و 1

 و 58١١179 9١58و ؟١1١8"و ؟ال5545و ؟الق ١5و ؟ا/ث17و !ا/لؤ١الو !الزخ5و ؟1/847“و 1/854

 و 58544و 758ككاو 7854ا/و 1857و ؟8ه54و !18ه1ئ+١و 7؟مخما“"او ؟م١5مو ؟م"“خو ؟ماتمو ماا

 و ؟584الالو 5850و 1888و ؟8١184و !؟8لخاو ؟مالةمو ؟مالالءو ؟مالا9و ؟ما/ءالو ؟ما/ءمو مال

 و ؟5937177و ؟ة١51ا/و ؟١95 الو ؟18491"و ؟خقخكو !؟خكت١و ؟خكههو 7مك١5و ؟789الو !؟مخ١0١9و 5

 (هلضنمخلا افاضلمبا قلعت متسام فلفل لا لل ل ا ل

 و 55458و ؟417ا/و ؟ة4117و 7ة١47و ؟١441و ؟87١45و 7947 1هو !4"ا/هو 7941و 7 ؟"هحو 11

 و ؟910/87و ؟ةالالالو 353 ؟ةا/ها1و ؟910/417و ؟ةالادو ؟ةكالزو !لةتلاو ؟94ه97“و !14تؤوو 4

 و ”":دملو 35015و !؟ةة5عو ؟1ةةمأو ؟ة411/و !؟49411و 91١خ91"و ؟ةرذاو ؟ةراملو !؟ةراهدو 5

 را 50755و 507144و ”05:4و دو 3171و "”ءلهدو ”د1 4و د1" "دقو "ءتالفو "ءمرل

 و 508154و "ءه"5و "م14 4/4 ١4/1 داو الو وو ”الإلا

 ؟ةا/



 و 1و "11و ”؟7١"و "ادرار ”11"و "او ”اددالو "اةالاو ":9445و "دثاكفو "هةدك

 و مالابو "اكقألو ”اكمالو ”"5١"كو "او "555١و "150١و "١57١و "1و "١و

 و "1١19/لو "1886و "ا1مه5و "ا١مهأ1و "!1خ44و "1855و "1815و "١4١الو ”)ا/ة5و "ااه 0“

 و 377051 "714ر1 77“ "914ر9 ”؟دالفو ”؟دالاو ”"5دكتو "1351و "9 4*

 و 5891و و او ا لاللو االاو امو او او "7و لاو الا

 و "5854و "7585759 "االك1و "1/85 و و اخو "71و "هدو "557514و "ا

 و 3910149 "9/545 المو ماو "!ة14و "4175و "1911و "اخقلاو ”1الال

 و و و 1و 51١7و "لاو "11و ا دالالو 58دكهو 996 49و "الو ل

 و 39110/و 340و مالو  وو ماو ماءوو ااا "او 37و 34و 7

 و 305141 و المو ابالابو جو و و او "هالالو "هوو "1

 و 58او "1و "11/و "174107و 4151١5" ”"1197"و "4191و "4034و ”18517و "1005و "م

 و "١455و "؛ةالالو "4ههكو "4ةمالو "4444و "4445و "44917و "4585و "41"ةو "1؛"ةلو "1

 و "1١48و "4ا/5هو "4الهزو "١401و "”40/05و "؟ا/1١و "؟591/و "1595و "ة5الاثو "4501و "55

 و "6015و "هد"او "ه275و "هدلاو "ندححو "498هو "ةةلؤزو "4ن55و "ةمخه"و "1481و 6

 و "هداكو "هو" 9و م"هو١الو "همالو "هللزحو "هالالاو "هاو "هاالاثو "هاهلو "ها١؟١و "هدوم

 و "هذوؤهو "ةهمكدو "ةالهوو "ةالا"هو "ةهكحالو "6540و "هكحاو "هوذلو "ةوالءو "ةهقالو "هو

 و كيمو ”؟دالكو "كحك "و "داو ماو مكيدحو "هؤوقلو "هوكلو "ةقمالو "5

 و 5135و 45و "51و "او "كاجو "؟ل54و "؟اهعو "5114و "14١5و "؟دققو "4

 و "ةهناو "5411و "59و كة او مشو "خو هنو "معو مو الا

 و ”51/ا/لهو ”5ا/هكو "؟الز5و ”؟اءلو "كمارو "54و ”"5تهمخو ”؟5ل"هو "؟هالاو "هدو "1

 و ؟591لالو "دكتكو ”"؟5ةككو "5511و ”"؟ة11و "؟فددو ”"ا[خقدو "اخخخو "5855و "5875و "ل

 و "ا/1/8١و "الامه "ال579١ "الا 5١و "اء كلو "اخو "اداخإو "الددو "4345و "5991و 41

 و و الو الو ارلالاو ابخ نزلو ماع هو انو "الا هزو "الاءاو "ال154

 و ؟"اةدمزو "الممكو "انهو "ا/خمءو "خ15 "الا/44و "5441و "الهز١و "الهدأو "الكةمو 9

 كحل



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و 58151 585515 خ59 "8111و "نمو م11" "خائكو ؟خحكحو ؟"خحكفو ؟"خحدتو "لاما

  8١خت)و . (1844 :هت)و ء( : ١/ 50هت) يمدألا زيزعلا دبع نب دمحمو : (ق) ء(114/1و :

  2 4قت)و « ريكب نبا ع هللا دبع نب ىيحي ]و 51١9( .

 2 0/6 ينطقرادلا ننس ١» ساحنلا دمحم نب هللا دبع نب دمحأ : هنع ىور

 » يزارلا ديعس نب يلعو © (191/1407/9) « ينطقرادلا ننس ٠ ناطقلا نامثع نب دمحم نب دمحأو

 ينطقرادلا ننس ٠ مهجلا نب دمحأ نب دمحم نب يلع « بلاط وبأو © (2991/017/4) « طسوألا مجعملا

 رفعج وبأو 2 0/1/6 ينطقرادلا ننس ١» بتاكلا ليضفلا نب لهس نبا دمحمو ؛« ٠

 . (1680/941/4) «رازبلا دئسم » رازبلا ورمع وبأو (0751/مها//؟) « يقهيبلا ننس د زازرلا

 , ٌةقث : هنوك ىلع هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . كلذل هيف َملكُتَف ( ميرم يبأ نب ديعس) نع اركنم اربخ ىور هنكلو ؛ ثيدحلا ملاص « ًاقودص

 « دادغب خيرات هو (144910/47/8) « تاقثلا ١ و « )1١15/186/5( « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 نازيم »و ؛ :)5911/59/١( فشاكلا »و 2« )1078/47/٠١( « لامكلا بيذهت هو ء 0508/47 )4/1١

 بيرقت هو « (009/90/0) « بيذهتلا بيذهت هو (1954/184/1) « ىنتقملا » و (0847/164/ه) « لادتعالا

 . ( 18554/501) « يربطلا ريسفت لاجر » و )911/9//11١1( « نازيملا ناسل ٠ و )470/501/١( « بيذهتلا

 همدومعممم

 (1185) يدنكلا نسحلا وبأ 7

 (يئاسنلاو . يذمرتلا)

 ( شاال /ر"ه : بطر

 ( ش'* /ر5 قت)و « (شا"/ر* هت )و (شا/ر١ خت )و ( ش4١ /ر؟ه ست)

 نيعبرأو عست ةنس يفوت : يفوكلا ٠ يدنكلا ٠ قورسم نب ديعس نب يلع « نسحلا وبأ

 مع نباو « رضم ىضاق « قورسم نب دمحم يخأ نبا وهو . قودص « ةرشاعلا نم « نيتئامو

 : . نابزرلا نب قورسم

 « (781007 : ست) مصاع نب صفحو « (118: هت) ريشب نب دمحأ : نع ىور

 مه



 ؛ست) ريهظ نب مكحلاو ء(ت) ؛ 55/١ :خت)و , (48994و 7000و 7/41 سنت) ثايغ نب صفحو
 ( 4494و 80٠ ست) ناميلس نب ميحرلا دبعو « 5٠١١ ست) يرعشألا عفان نب دلاخو 2« 845

 (9١١١و 99١١و ١١185 ست) برح نب مالسلا دبعو ح2 (س . ت)و . ( 55و اله5 قت)و (787١؟ هت)و

 2ءتزاو ١ (178995و 95١5و هم١١ ست) كرابملا نب هللا دبعو ء 4*1١١( ست) سيردإ نب هللا دبعو

 يلعو 2 (15458 ست) ناسغ يبأ ةدبعو . (١؟184 ست) يبراحملا دمحم نب نمحرلادبعو ء (س

 ست) رهسم نب يلعو٠ 0/519 7075 قت) بارغ نب يلعو« (786 هت)و ء (1175 ست) سباع نبا

 ء ( ت) , 1701و ؟6١"هو 1١4450 ست) يميتلا ىلعي نب ىيحي ةايحملا يبأو ( 4405و 5

 ميما ست) ناورم نب دمحمو ع ( هههو 485 قت)و «, ( ”561/9و ؟ا/8 ست) سنوي نب ىسيعو

 نب دمحمو )7/6/١١//4440( « ريبكلا مجعملا» ينامحلا شابح نب نسحلا: هثع ىور

 154/5١5( /4) « رازبلا دنسم » رازبلا ركب وبأو © (6481/471/8) « ناميالا بعش » يمعثخلا نيسحلا

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . هب سأب ال « ًاقودص

 فحصتو . ينانكلا ىلإ يدنكلا نم (84070) مقر رثألا يف هتبسن تفرحت دقو : تلق

 وبأ) ؛ هخيش مسا فرحتو . ( دعس ) راصف ( ديعس ) نم ( 7١070١ ) مقر رثألا يف هيبأ مسا
 ملعأ ىلاعت هّللاو « هتبثأ ام حيحصلاو . ( ىلعي نب دمحم وبأ ) راصف (ىلعي نب ىيحي ٠ ةايحملا

 بيذهت هو 2 /١11015( 4/5/8) « تاقثلا هو ء )٠١41/184/5( « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 دو «2 (050/1؟م0//1) « بيذهتلا بيذهت ١و ع ("470/40/5) « فشاكلا هو ء )401/4/460/5١0( « لامكلا

 . (180/0/5017 ) « يربطلا ريسفت لاجر » و )78/501/1١//41( ؛ بيذهتلا بيرقت

 مهمه جت مه 5# 5 ©

 (1741) يلمرلا نسحلا وبأ 4

 0 ةليللاو مويلا يف يئاسنلاو . دواد وبأ)

 (ش "١ /راو4 : بط)

 نا



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ( شاة /ر44؛: هت )و « ( ش ه /رال : خت

 (شا١ /را: رص)و ء(ش# /ر١٠ قت)و
 « يلمرلا يشرحلا « ىسوم نبا :  لاقيو  مداق نب لهس نب يلع . نسحلا وبأ

 رابك نم « نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس يفوت ٠ لصألا يئاسن « يلمرلا لهس نب ىسوم وخأ

 )و « ( ش١١؟ /را"١ست)

 . قودص « ةرشع ةيداحلا

 بويأو ع (181/8و ٠١48 : هت)و 2 (5440* سق) يئاسنلا دمحم نب دمحأ : نع ىور

 ست) ناقرب نب رفعجو © (10/45و 1١08 هت ) ديوس نب بويأ دوعسم يبأو 2 0787 ست) رشب نبا

 و 734021و ؟79040و 1١77و ؟١ةكلو 4151١و "الا ؟ ست) يصيصملا دمحم نب جاجحو 2 144

 و35501 "1430و "!١؟1و حو 184159 1414و 15/١ دو ؟ه344و ؟هدالاو ؟4ذالمو لالا؟

 و "51740 : ست) لالب نب نسحلاو « (يس ءاد) ,2(؟54:04و ١١15١ هت)و . ("0851و "7917و 15

 نب ديزو 2 )45/١( خت)و 2 (584و 1١5 قت)و , (8917١و 488١"و 4و مو0١و ١ه4 هت)و 2

 15"5و ةالالكو ؛ةا/5و 591/4و 44و "هدفو ""ةو ؟؟ا/دو 7511و 114مل ست يلصوملا ءاقرزلا يبأ

 و 7501" 4و 77١75و ؟هخ15و ؟هدالهو ؟تءم“"و 1457١5و ١ا/”هالو !١هخلالو ١؟هزهو ١؟14١و )١١٠؟45و

 و 1"هالو 3185و ١041و 4560و 75+و 18 بهت) و , (8هذو مهو ؟ةكك4و ؟4119و الخل و مم

 ةرمضو « (د) و 75/١( خت)و ٠ ( 48و ءالالو 45و 47الو /١١1 قت)و ء (”01/5و ؟8هخو 1514و /٠1

 (هالؤ ا خت) و (594498و "؟ا/ا/١و ؟!4ة44و 18454و 15745و )"5و 1741ل7و ال٠1 ست) ةعيبر نبأ

 نب لمؤمو 2 (1415هت)و « 48٠١( ست) ريثك نب دمحمو 2 (84“ قت)و (5١٠٠و "ال"و 6« هت)و

 ؟440/4و 1509و 1؟"11و 74١٠و 4454و ه١7ا/و ه1 "451/و ؟ةال5و 7»<مهو 4"7ه ست) ليعامسإ

 هت )و : ( 75946و "تالؤعو "ه184و "العر “وجو ماهو "هلو "1 "الو "تو ؟ماعمو

 و 1475و ؟1؟84و 5١١7و ؟6١١و 57١7و ١)ا/ةدو !5١؟الو 444١و 7١"4و "هدو ١٠هفو ملححو "١8و 1م“

 4ه55و ١184 ست) ملسم نب ديلولاو ٠ (يس)و ٠ (1594/؟ خت)و . (444و 0٠50قت)و ء ( 4"50و ”0"“

 1877١و 1814١١و ١1"ةمو ةكمحو ةاللكو ةدالاو لك“"لو خاةؤ4خو 5كدخو 4؛طهاو 4547و 6١45و 4514و
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 و ودامهخو 5 ارو 39 5 509 09 ارو 0 الهو 5005

 و ؟0ءكلو ؟هؤكمو ؟"ا/لؤ5و 1الالؤ5و ١ا/هدحو 1ا/ك1للو ا1كالالدو 1كالككو 1كالهالو 15؟9/و 1146ا/

 ١؛ه5اهت)و (”5545و ””510/و "5745و "4920و ”ةؤالالاو ن6 الو "19448و ١" 1"الو 758560و 15

 ست) ىسيع نب ىيحيو .2(د) . (50و 74 رص)و . (507/5و 515/1و 584/١ خترو . (194و 5١8١و

 .!! أطخ هلعلو 00١6( : ست)  ثيللا بتاك حلاص يب ىبأو « (؟"هالمهو ؟هالك5

 ( 0819/4؟١١9/1) . دادغب خيرات ٠ ظفاحلا ديبع نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ : هنع ىور

 , ٌةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 هريغو « ليعامسإ نب لمؤم نع ثيداحأ هل  مهظفاحو « ةلمرلا لهأ ثدحم ناك و « ًاقودص

 . اهب درفتي
 راثآ ةدع يف هلوأ يف ءاي ةدايزب (ديزي) ىلإ (ءاقرزلا يبأ نب ديز) هخيش مسا فحصتو

 )017١( اهنم
 راصف همسا نمض (هنيرق مسا) راص ثيحب (16715 ست) مقر رثألا يف همسا فرحتو

 . ىسيع نب ىيحي انث ! الاق ( ساوقلا نبا ينانكلا قاحسإ نب ىسوم نب لهس نبا يلع) انثدح

 : الاق ( ساوقلا نبا ينانكلا قاحسإ نب ىسوم ) و ( لهس نب يلع ) انثدح حيحصلاو

 (لهس نب يلع) 2 ينثدح راص ثيحب 2 018 ست) مقر رثألا يف ديكأ فيرحت عقوو

 « ادج نارودلا ريثك دانسإ وهو .. ( دواد نب يلع) حيحصلاو أطخ وهو .. حلاص وبأ انث : لاق

 . ٠ بيذهتلا »و « « خيرأتلاو ٠» . « ريسفتلا » يف

 بيذهت هو 2 (14501// 0ه/م) « تاقثلا ١ و « )٠١9/184/5( « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 ريس هو (70١0808/1/ه) « لادتعالا نازيم هو ,« ("99/40/5) « فشاكلا » و (؛١ا///١564/5) « لامكلا

 ٠ )107/١/ بيذهتلا بيرقت ١ و ء (05/184/90) « بيذهتلا بيذهت هو « (80/1411/17) « ءالبنلا مالعأ

 . (181/1/405) « يربطلا ريسفت لاجر هو « 2١

 ها 5 580595 ©

 ضيع



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 هخويش نم ريثكو « هتقبطو , هبسنو  هتينكو , هيبأ مسأو , همسا يف هكراش دقو

 . هنع يربطلا ةياورو

 لصألا يئاسنلا « رازبلا « ةريغملا نب لهس نب ىلع . نسحلا وبأ زييمت ٠

 نيتئامو نيعبسو ىدحإ ةنس يفوتو (ملسم نب نافع) هتمزالمل ؛ (ينافعلا) ب فورعملا يدادغبلا مث

 . ةقث , ةرشع ةيداحلا نم

 ٠ باتك يف مساق نب ةملسم امهعمج دقو : ( ه54/580/97) «بيذهتلا » يف ظفاحلا لاقو

 نم هلصأ « ملسم نب نافع قارو ناك « يوسنلا ةريغلا نب لهس نب ىلع » : لاقف « ةلصلا

 ناك نإو « اذه تركذ امنإو « اقودص ةقث ناكو « )5١( ةئس . اهب تامف ةلمرلا لزن « ناسارخ

 مالك ىهتنا . « يلمرلا ةافو خيرات ىلع مساقلا يبأ ةعباتلو ١ قيثوتلا ةدايزل , هفالخ باوصلا

 .- هللا همحر  ظفاحلا

 . نوراه نب ديزيو ١ ةبابش : نع ىور

 . هريغو ١ ديعس نب رذنملا نب دمحم : هئع ىور

 « دادغب خيرات ١ و )١5598/47/8( « تاقثلا ١ و « )٠١58/185/5( « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 بيذهت ١ و (17/ )1١594/1١6 « ءالبنلا مالعأ ريس دو (107/8/4ه١5/5) « لامكلا بيذهت هو )515/459/1١(

 . (/19/؟؟5/9) « دشرألا دصقملا ١ و « )47/147/1507/1١( « بيذهتلا بيرقت »١و ١ (2054/190/97 ) « بيذهتلا

 ١ - قودص « ةرشع ةيداحلا نم « ىنئادملا . لهس نب ىلع زييمت .

 . راوس نب ةبابش : نع ىور

 . هبتك ريغ يف يربطلا ريرج نب دمحم : هنع ىور

 هو 2 (4010/4 )458/٠١/ , لامكلا بيذهت ١ و ء( )5186/419/11١” « دادغب خيرات » : رظناو

 : (1/1 / 1/1 ) « بيذهتلا بيرقت ١و « ( ههه/؟١9//) « بيذهتلا بيذهت

 ههه ههه ه

 (:ه9) زازبلا نسحلا وبأ 4

 م



 (يئاسنلا)
 (شك_/ر4 : بط)

 (شا١/ر١ : هت )و . ( شا” /را" : ست)

 يف ةمجعم يازب  زازبلا « راسمسلا ٠ مامه نب يدع نب بيعش نب يلع . نسحلا وبأ
 ةقث« ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيسمخو ثالث ةنس يفوت: لصألا يسراف ؛ يدادغبلا  هرخآ

 عملوا ست)  كيدف حيحصلاو  كيدك يبأ نب ليعامسإ نب دمحم : نع ىور

 قاحسإ نب دمحأو ء (س)و ء(#180هت)و . (”:9١4و ٠655" ست) زازقلا ىسيع نب نعمو

 . (4515/809/4) « لادتعالا نازيم ٠» سيق نب نمحرلا دبعو 2« )١841/185/4( « ةميزخ نبا ميحص»

 ركب وبأو © (©15/11/8) « نابح نبا ميحص : ريهز نب ىيحي نب دمحأ: هثع ىور

 . (18114/180/6) « ةميزخ نبا حيحص ه ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم

 , ًةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ثيدحلا ريثك ؛ ًاليلج

 . «يربطلا ريسفتل ٠ امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ دقو

 ( كيدك يبأ نبا ليعامسإ نب دمحم) ( 510١ ست) مقر رثألا يف هخيش مسا فحصتو

 ( كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحم) حيحصلاو

 « لامكلا بيذهت ١و (591/490/11) « دادغب خيرات ١و «٠ (1051١1؟/141ه/م) « تاقثلا ١ :رظناو

 « بيذهتلا بيذهت هو ء )161/185/١( : ىذنفلا »و « ("915/41/5) « فشاكلا هو « (1: ١81/40/60

 . (5م/م0//١ ) « بابلألا ةهزئ ١ و « (؛١/7/40/505) « بيذهتلا بيرقت ١ و « ( 208/91/90

 هه و هو 8م ©

 ٠ يبراحملا يلع )4484(

 ) شاء/را5 : بط (

 (شا١ /را :اهتا)و . (ش"/را6١ : ست)

 نو



 ْ . نابح نبا هقثو 2 ةرشاعلا : يبراحملا « ىلعألا دبع نب يلع

 و هو 19١48"و 4801و ؛51/ا"و 4484 ست) يبراحملا دمحم نب نمحرلا دبع : نع يور

 ناورم نب دمحمو 2 5178و "4170/4و "4؟14و "4 11815و "4 ؟141و "4:7! 1وكةة324و 1104و

 ٠ , ( ”الو/؛) « راثآلا يناعم حرش ٠ ةنييع نب نايفسو « (607هت) دايز نب بلطملاو « (؟008 ست)

 رفعج وبأو © (141107/4077/8) « تاقثلا د يمرضحلا [ هللا دبع نب دمحم] : هنع ىور

 ا . (”ا//4) هراثآلا يناعم حرش» يواحطلا

 (١1؟ 1ال/ ةالاإم) تاقثلا » يف نابح نبا هركذ : دلاو ليدعتلا

 يربطلا خيش » :لاقو (؟4485/454/4) « يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذو

 . « .. (ىلعألا دبع نب ىلع)) : هخويش يف دجأ ملو

 (1؟40 : هت ) يموزخملا نسحلا وبأ ١.١

 ( ةليللاو مويلا يف يئاسنلا )

 (شا/را١ : هت : بط )

 « يموزخلا « طيشن نب ةريغلا نب دمحم نب نمحرلا دبع نب يلع . نسحلا وبأ
 نب هللا دبع يخأ نبا - ماللا ديدشتو ةلمهملا حمتفب  (نالع) هبقل يرصملا مث « يقوكلا ٠ مهالوم ُه

 - نولخ رشعل سيمخلا موي يفوت : يموزخملا بهو يبأ نب ةريبه نب ةدعج ىلوم ةريغملا نب دمحم

 . قودص « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبسو نيتنثا ةنس  نابعش نم نولخ نامثل : ليقو

 . . 01545 : هت ) يبلغتلا ديعس نب دمحم ديعس يبأ : نع ىور

 | . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . « قودص » : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 يف سنوي نبا هركذي مل : يزملا لاق ٠ : يزملا ىلع ًاكردتسم «بيذهتلا ٠ يف ظفاحلا لاق

 يف سنوي نبا هركذ دقف الإو ؛ !! خيشلا ةخسن نم طقس هنأك : تلق . ءابرغلا الو « رصم خيرات »

 م



 يربطلا خويش مجعم
 نسحلا ابأ « ىنكي طيشن نب ةريغلا نب دمحم نب نمحرلا دبع نب ىلع هصن امب ء رصم خيرات ٠

 ٠ : لاق مث . « رصمب يفوت « ثيدحلا نسح ةقث ناكو . ثدحو « ثيدحلا بتكو ء رصمب دلو

 . ٠ تاقثلا يف نابح نبا هركذو

 . « تاقثلا ٠ نم يتخسن يف ركذ ىلع هل فقأ ملو : تلق

 بيذهت »و 2« )41١1/91/1١( « لامكلا بيذهت دو ء )1١1/1/155/1( « ليدعتلاو حرجلا ٠ : رظناو

 . )4776/50/1١( « بيذهتلا بيرقت هو « 081/51١٠/90( ) « بيذهتلا

 مهمه ههه ©

 (رلاو الإ ناهّدلا يلع 7

 (شا١ /ر١: ست) : بط )

 هل دجأ ملو ٠ هفرعأ مل « ةرشاعلا نم « يفوكلا , ناهدلا  حلاص نب هللا دبع نب يلع

 . ئشب هتمجرتل (480/14) «يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو « ةمجرت
 . (41 قت)و , ("اله0+ ست) يدسألا محلاص نب لضفللا ةليمج يبأ : نع كور

 مجعملا د قاحسإ نب نيسحلاو « (189/411/1) :لماكلا» كلام نب بجاح : هنع ىور

 . )1١//1497/1١410( « ريبكلا

 دمحأ ناخيشلا هلفغأ دقو . حيرجت وأ ليدعت ىلع هل فقأ مل :_حيرجتلاو ليدعتلا

 . هاركذي ملو « يربطلا ريسفتل ٠ امهقيقحت يف ركاش دومحمو

 (117) يكجاركلا يلع - 7١

 (ةميزخ نباو « يذمرتلا)

 (ش4/ ره: بط)

 (شا١ /ر١ قت)و ء (ش؟ /ر# : هت )و . ( شا /ر؛ : ست)
 يفوت :رازبلا ٠ يدادغبلا - يكشاركلا : لاقيو - يكجاركلا 2 ديزي نب ىسيع نب يلع

 . لوبقم « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبرأو عبس ةنس
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 ةلمهملا نيعلا بإب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 راوس نب ةبابشو (؟4074 : هت)و٠ ميرو ا ست) ناميلس نب ديعس : نع ىور

 2( (ت)و 2 (3551/قت)و . (١لهمه ست) يشيعلا دمحم نب هللا ديبعو « (تاو .ء 109/57١( ست)

 « (091/؟49/4) « نازيملا ناسل ١ ديزي نب ىسيع هيبأو ء (؟0940و 1856 : هت) حابصلا نب دمحمو

 . (6017/0/ ؟ا/؟/4) « ناميإلا بعش ١ نيسحلا نب دمحمو

 2« (ه0١1١/ ؟ا/؟/4) «؛ ناميإلا بعش ه طانحلا نامثع نب ديعس نامثع وبأ : هنع ىور

 . (1814/19/9 ) « لادتعالا نازيم ٠ يضاقلا دمحأ نب دمحمو

 . « هثيدح ىلع عباتي ال » : ءافعضلا يف يليقعلا لاق : حيرجتلاو ايدعتلا

 . « ًاريخ الإ هلاح نم تملع ام ٠ : بيطخلا ركب وبأ لاقو

 . ربكم (هللا دبع) ىكإ « رغصم (هللا ديبع) نم ( 579 قت) رثألا يف هخيش مسا فحصتو

 بيذهت »و )5790/9/17/1١( « دادغب خيرات دو 2« (17411/148/) ؛ يليقعلا ءافعض »: رظناو

 مو 2 (05019/119/ه) « لادتعالا نازيس دو 2 (*95؟١/5/140) « فشاكلا »و « (١١1ا//75//١819) : لامكلا

 /؟1410/5 ) : نازيملا ناسل هو « ( )49/80/504/١ « بيذهتلا بيرقت ١ و « (515/97/90) « بيذهتلا بيذهت

 ش . 1887/4٠08( ) « يربطلا ريسفت لاجر ١ و ء (1

 (417) يسوطلا نسحلا وبأ -5

 (يئاسنلاو ١ دواد وبأو ءر 7 : يراخبلا)

 (شا١/ركةؤ : بط)

 ( شا“ /را" قت) و « (ش4 / را" هت)و (شا“ / ر4 خت)و (ش ؛/رك ست)

 نيتس ةنس.هدلوم « دادغب ليزن ٠ يسوطلا . ديعس نب ملسم نب يلع . نسحلا وبأ

 . ةقث  ةرشأعلا نم « ةنس نوعستو ثالث هلو « نيتثمو نيسمخو ثالث ةنس يفوتو « ةئامو

 هت)) متاخ نب رايسو 2( خ)و 2 (١٠"/8و 7٠١/١ خت ) لاله نب نابح : نع ىور

  )4١(هكمو ”5"لهت )و ؛ (ا/١40و 1417 ست) ليبنلا دلخم نب كاحضلا مصاع يبأو 2(س)و 2

 م



 ةلمهملا نيعلا باب

 و (1841و 6١١؟١1و هالو١ ست) ثراولا دبع نب دمصلا دبعو (د) و .(5816 هت)و (”5457و 15

 هت) يزاوهألا  رهزألا يبأ نبا : ليقو  رهزألا نب يلعو ء (س ء د« خ)و (1810و 6٠5 هت)

 ع (44/؟ خت)و 2 0/8١ قت)و 488١( ١ ست) كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحمو «. 5

 هت) نوشجاملا نب بوقعي نب فسويو 187١( ١ هت) يدوعسملا نعم نب ةديبع يبأ نب دمحمو

 يبأو « (د)و « ( 846 قت)و « ( ؟0/هالو/١8و ١٠١ هت) يسسلايطلا دواد يسبأو 0 (س)و

 )1٠١8/1١١/ « دادغب خيرات ١ ةدابع نب حورو 194١( «٠ هت)- بوسنم الو « ىمسم ريغ  نامعنلا

 4) « رازبلا دنسم » داور يبأ نب ديجملا دبعو )١//170( « كردتسملا » دلخم نب دلاخو 2« (4

 . (5058/14/6) « يقهيبلا ننس» يضاقلا فسوي يبأو 6 مس

 هللا دبعو ع« (”005/178/8) « نابح نبا حيحص » ريهز نب ىيحي نب دمحأ : هنع فىور

 يرهوجلا دعجلا نب يلع نسحلا وبأو © (684/055/1) « دوراجلا نبا ىقتنم » دوراجلا نبا يلع نبأ

 وبأو 2 (7807/165/4) « طسوألا مجعملا ٠ يزارلا ديعس نب يلعو « )1//١1440/511( « دعجلا نبا دنسم ٠

 قاحسإ نب دمحم ركب وبأو © (0/1737/1) «ينطقرادلا نئس» مهجلا نب دمحم نب ىلع بتاكلا بلاط

 نبا حيحص ه زازبلا مركم نب نسحلا نب دمحمو « (151/811/5) « نابح نبا ميحص» ةميزخل نبا

 ركب وبأو 2« (44171/191/5) « ريبكلا مجعملا » نوراه نب ىسومو ؛ (0118/011/11) ؛ نابمح

 (16؟0/م1/4) « رازبلا دنسم » رازبلا ركب وبأو (380/9) « ينيعامسإلا ركب يبأ خويش مجعم» يليعامسإلا

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 سأب هب سيل

 وبأ انثدح) وه « فيحصت ةيملعلا بتكلا راد ةعبط نم (417 ست) رثألا يف عقو دقو

 وه امك . ( نالجع نبا ) نع ( مصاع وبأ انثدح) : ميحصلاو . أطخ وهو (..نالجع نباو مصاع

 . تاعبطلا نم اهريغ ُْق

 . نالجع نبا نع يربطلا قيرط نم (167/1) « هريسفت » يف ريثك نبا هنيعب رثألا ركذو

 شل



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 »و 2 ١١1١9/9١( /5) « ليدعتلاو حرجلا» و 2 )57/90/١/( « ءامسألاو ىنكلا » : ريظناو

 نم ةيمست »و 2 )١54/1619/١( « ميحصلا يف يراخبلا مهنع ىور نم »و « )8//١11447/40( « تاقثلا

 ./؟) « داشرإلا ١ و « (887/ه1/1) « يراخبلا حيحص لاجر »و )1١11/187/1(2 : ملسمو يراخبلا مهجرخأ

 ليدعتلا»و ع )20148/٠١8/15( « دادغب خيرات»و 2( (ه١ال/١) ؛ءاعدلا باتكدو ع (854/9و 5.“

 واي (9//2455/41) «فشاكلا»و ع )117/1١7/5١( « لامكلا بيذهت هو ء(07١1ه/ةحارم « حيرجتلاو

 بيذهت» و )١//477/80( «نيثدحملا تاقبطدوو « )158/010/1١( «ريسلا» و « )1915/187/1١( «ىنتقملا»

 . (1885/408) «يربطلا ريسفت لاجر» و « (944/405/1!4) «بيذهتلا بيرقت» و « (177/4/0) «بيذهتلا

 ه5 2 2 5 05 8

 )١8781( ىمضهجلا نسحلا وبأ 6

 (يئاسنلاو . يذمرتلاو . دواد وبأو « ملسم)

 ( شا / را": بطر

 (شا/ر'؟:خت)وء(شا/را : سق)

 « يرصبلا « يمضهجلا « يلع نب رصن نب ىلع نب رصن نب ىلع « نسحلا وبأ

 وحنب هيبأ دعب « نيتئامو نيسمخ ةنس ؛ نابعش نم نيقب مايأل يفوت « ديفحلا نبا « ريغصلا

 . ظفاح « ةقث « ةرشع ةيداحلا نم « رهشأ ةسمخ

 (تااد)و (150/1و ه١/58 خت)و (١ها/*ا/ ست) ثراولا دبع نب دمصلا دبع : نع ىور

 (1؟0/7/4) «نابح نبا حيحص» سيق نب حونو ٠ )1١١14/407/7( نابح نبا حيحص ه ورمع نب مزالمو

 . )51١80/0514/0( « نابح نبا حيحص ه عيرز نب ديزيو

 2( (م51/9ا/9/9) «, نابخ نبا حيحص » دياعلا ىحاطلا ديعس نب دمحأ نب ركب : هئع ىور

 نب دمحم ركب وبأ « (11519/590/4) « نابح نبا حيحص » ىئاجرجلا نارمع نب دمحأ نبا ىلعو

 /5) « نابح نبا حيحص » ريهز نب دمحمو ؛ )11١1١1/158/9( « ةميزخ نبا حيحص » ةميزخ نب قاحسإ

00/4 0 

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 ضل



 . هيلع ءانثلاو هركذ يف متاح وبأ بنطأو

 . « افلخ نوكي نأ وجرأ » : ةعرز وبأ لاقو

 حرجلا ١ و « (1980/841/5) «ريغصلا خيراتلا ١ و « (1174/144/5) « ريبكلا خيراتلا »: رضظناو

 بيذهت »و )١١44/70/1( « ملسم لاجر هو « )١144817/4171/8( « تاقثلا : و ء ٠ )1//1١74/5017( ليدعتلاو

 «)١/ فشاكلا»و « )00/١١8/١١5( « ريسلا دو ء (050/ه041/6) « ةركذتلا ١ و )4146/169/7١( « لامكلا

 تاقبط » و 1808/107/١( ) « بيذهتلا بيرقت ١ و ع ( ”841/90-79 ) « بيذهتلا بيذهت هو 2؛«< 24+

 ريسفت لاجر »و 2« ١١150/184/١( ) ؛ ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو ؛ ( هالال/١/41١) ؛ ظافحلا

 . (084889/5050) : يربطلا

 ةهووومعموم

 « يمضهجلا « يدزألا , يلع نب رصن نب يلع . نسحلا وبأ زييمت - 7

 هل جرخأ ٠ قودص « ةقث « ةعساتلا نم « ةئامو نينامثو عبس ةنس يفوت « ريبكلا , يرصبلا

 رصن هنبا هنعو « ةبعش نع ىورو « ةتسلا

 هو 2 ( ؟41١/404/؟ ) «ريغصلا خيراتلا »و ؛ (؟471/199/56) « ريبكلا خيراتلا ٠ :_رظناو

 /570/4 ٠) تاقثلا » و « ( 1187/ ٠١1/1 ) « ليدعتلاو حرجلا هو « ( 77/50/1١ ) « ءامسألاو ىنكلا

 ملسم لاجر » و « (4؟١/7) « مهتايفوو ءاملعلا دلوم » و ( 1//847/11) « نيعباتلا ءامسأ ركذ هو 2(

 /) « حيرجتلاو ليدعتلا ١ و ء )١١151/181/1( « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو ء. 0/5٠

 ريسلا »و « )4١44/109/11( « لامكلا بيذهت » و « ( 48/58 4/١ ) « يراخبلا لاجر هو ء ( 75

 ) « بيذهتلا بيذهت هو 2« )١15١8/141/1( « ىنتقملا ١ و « ("910/4/18/5) « فشاكلا هو ع« (: 4/15 8/1

 . )1809/105/١( « بيذهتلا بيرقت هو 2( "1/817

 هت 5ث 565 © ©

 )١١1517( رامتلا لضفلا وبأ -5

 (اضيأ  دواد وبأ : ليقو  ةجام نباو . يئاسنلا)

 ( شا /را١ : ست) : بط )

 ومالا



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 2 يطساولا 3 راثيد نب ديزي نب نب رامع- ليعامسإ وبأ : وأ- 2 لضفلا وبأ

 . ةقث « ةرشاعلا راغص نم « نيتثمو نيتس ةنس يفوت : رامتلا

 كردتسملا ٠ ماشه نب يلعو ١ (ق) و « 1١167( ست) ناطقلا ديعس نب ىيحي : نع ىور

 . (5701/890/5) « ليدعتلاو حرجلا ٠ ىدع ىبأ نباو ؛« 201/1

 )١541/1١41/4( « ةميزخ نبا حيحص ٠ ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم : هنع ىور

 ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . 4غ دواد ىبأ حويش يف ىناسغلا ىلع وبأ هركذو 2: « بيذهتلا » ىف ظفاحلا لاقو

 . « يربطلا ريسفتل ٠ امهقيقحت ىف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ :تلق

 بيذهت ١و (15781 /5018/8) ؛« تاقثلا ١ و 2« )11١1/990/7( « ليدعتلاو حرجلا » : ريظناو

 بيذهت ١و « (2070/110/5) « ىنتقملا »و « ( 5910/00/5) « فشاكلا ١ و ء )5١//1158/1810( « لامكلا

 . ٠ )4850/409/1١( بيذهتلا بيرقت ١ و « (549/0//1410) « بيذهتلا

 /١١” ينادمهلا رمع- )5851١(

 (يذمرتلا)

 ) ش ه /رال : بط (

 (شا/را قت)و « (ش١/ر١: خت )و « ( ش4 /رد : سن)
 ةرشاعلا راغص نم : يدادغبلا مث « يفوكلا ' ينادمهلا « دلاجم نب ليعامسإ نب رمع

 . كورتم

 نب هللا دبعو ء (ت)و 1811١( ٠ ست) ديعس نب دلاجم نب ليعامسإ هيبأ : نع ىور

 نب فرطمو « 44١( قت)و . (55 ست) يبالكلا ةعيبر نب دمحمو « (004ست) سيردإ

 0( خت ) ريرضلا ةيواعم ىبأو « (95700و "5508 ست) نميلا ىضاق نزام

 "ا



 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا نيعلا باب

 هجعملا» دمحأ نب هللا دبعو 2« ٠ )١411/547/4( رازبلا دنسم ه رازبلا ركب وبأ: هئع ىور

 . (115/571/1) « ناميإلا بعش د ءانيعلا وبأو 2« (840/*هم/9١1) : ريبكلا

 ملعلا لهأ نم دحأ هركذي ملو ءركذي ليدعت ىلع هل فقأ مل :.حيرجتلاو ليدعتلا

 . « يربطلا ريسفتل ٠ امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو « ريخب

 « (477/85/1) « يئاسنلل نيكورتملاو ءافعضلا هو ء (040/9/0) , لاجرلا ةفرعمو للعلا :١ رظناو

 هو ٠ )599/41/9( ١ نيحورجملا » و (010/1) « يعذربلا تالاؤس هو « (214/55/6) « ليدعتلاو حرجلا »و

 ؟) « يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا هو ,« (١؟10”/55/ه) « لماكلا ١و ء(185/145/8١) يليقعلا ءافعض

 هو(2 (7١45/؟١0/4/1)«لامكلا بيذهت دو ء(ه١1/١108/160) «دادغب خيرات هو « (؟45؟/١6/

 /457/1) « ءافعضلا يف ينغملا»و ؛2 (1055ه/ه50 /؟)« فشاكلا هو 2« (5071/515/0 ) « لادتعالا نازيم

 نازيملا ناسل هو 2« )1855/41١/1١( « بيذهتلا بيرقت ١ و 2« (548/77/4/0/) « بيذهتلا بيذهت »و ء (4411

 (؟0/0/4) « دئاوزلا عمجم ١ و 2« )09/1917/1١( « ثيثحلا فشكلا هو 2« (4 ١175/81/90

 هوم هعمع

 (545) يوحنلا ديز وبأ 4

 (ةجام نبا)

 (ش ا"ال/ر١٠؟: بط)

 (شا/را قت) و (شا“ /را" هت)و (ش"74 /ر 41١ خت)و (شال/ /را/ ست)

 « يرابخألا « يوحنلا « يريمنلا . ديز نب ةديبع نب ةَبش نب رمع , ديز وبأ

 نيتئامو نيتسو نيتنثا ةنس يفوتو ١ ةئامو نيعبسو ثالث ةنس هدلوم : دادغب ليزن « يرصبلا

 . فيناصت هل قودص « ةرشع ةيداحلا رابك نم « ةنس نينامثو اعست شاعو

 (115/4 خت) ورمع يبأ نب رمع نب بويأو . ( 151/4 خت) ةيواعم نب دمحأ : نع ىور

 /؟ خت) برح نب ريهزو ١ (541/* خت) طقرألا ديزي نب دالخو 2 (117/6 خت) ةصيبق نب متاحو

 « (151/4 خت) يعبضلا حون نب ديعسو « (511/4 خت) ميهاربإ نب ديعسو ع (4؟5و 4574و "55و 5

 دلخم نب كاحضلا « مصاع ىبأو ١ (5077 ست) دابع نب داهسو « (ه88/4 خت) ميره نب ديعسو

 ضف



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 نب يلع نسحلا يبأو « (هم6/0١ حت) ةيطع نب ةريغملا نب هللا دبعو 2 (؟84١5 هت) . (؟58690 ست)

 هم١و هالثو هالهو هو 0١45و ؛"ةو 71و "19و ؟١الو 1598و 01/1 خت) ينئادلا هللا دبع نب دمحم

 و الاو العو ١5و ءالو 45و 45و "94و "5و "هو ؟1؟و ؟١و 4١و هو ذو ال/9و الخدو "كالو ”قللخو 54و 0ا/و

 هكاو هازو ه)الو ؛ة5و ؛مزالو "مك "الالو ؟4 ١و ؟١١و ؟١الو ١١٠5و ١ه4و ١الالو ١الاو 59١1و 545١و 5

 يبأ نب رمع نب دمحم نب هّللا دبع نب ىسيعو ع ( 1١1١9 ١٠١1و 45و 44و "4/4و 2« 0١55و ه؟4و

 ليعامسإ نب كلام ناسغ يبأو « 7007 ست) يئاوسلا ةبقع نب ةصيبقو « (450و 754/4 خت) بلاط

 يبأ نب] ليعامسإ نب دمحمو لإ خت) يمشاهلا دمحأ نب دمحمو (4:455 ست) يدهنلا

 يسابعلا نارمع نب دمحمو « (550/4 خت ) يبلهملا باهولا دبع نب دمحمو « (500/؛4 خت) [كيدف

 , 755/9 خت) ىيحي نب دمحمو ؛ (4//40 خت) ديوس نب فورعم نب دمحمو ؛ (هاد/4 خت) مهالوم

 هت) لضاو نب دوعسمو « (51/8 مت ) رضاح نب ىيحي نب دلخمو ع (404/4و 478/4و 4/١٠2و

 (181/7 خت) ملسم نب نوراهو « (”54/" خت )و ء (؟؟"8ست) ليعامسإ نب ىسومو 2 (ق) . 4١

 ست) ناطقلا ديعس نب ىيحيو 250١88( هت ) ريرج نب بهوو « (294788 ست) ملسم نب ديلولاو

 2, (945 قتر يمرضحلا قاحسإ نب بوقعيو ء(44/* خت) يلهابلا ديزيو 5/١( ٠ خت)و ء 65

 يبأو « (هالاو « 3٠١/9 خت) [ ىنثملا نب رمعم] ةديبع يبأ و « (088/4 خت) يرافغلا ةملس يبأو

 - هذ بلاط يبأ نب يلع نع تاقلعمو (08/م خت) ةشئاع نباو ٠ (ه07/؛ خت) فالعلا ليذهلا

 نيمهبملا نم ةعامجو « (1؟ه/* خت) نفذ  نايفس يبأ نب ةيواعم نع تاقلعمو 2« 101/8 خت

 « لامكلا بيذهت ٠ ةرامع نب يمرحو (740/01/1) « دادغب خيرات ٠ [نامسلا] رهزأو « (184/* خت)

 سوأ نب ديعسو 3 (40079/19/8) « دادغب خيرات ١ ةيطع نب نسح نب نيسحلاو ١ (4741/5م/5

 )06/١4// « لامكلا بيذهت ١» يزوتلا دمحم نب هللا دبعو « (4770/907/4) « دادغب خيرات ١» يراصنألا

 بيذهت » ينئادلا دمحم نب يلعو (”ا/4/؟4ه/9١) , لامكلا بيذهت » يسيقلا دقاو نب ديبعو 21+

 مكحلا نب ناورمو 2« )1007/111/١1( « دادغب خيرات » ةيواعم نب يشخمو 2 07 /؟8/9) « لامكلا

 (14/115/5) « ليدعتلاو حرجلا » ىنثملا نب رمعم ةديبع ىبأو © (17607/9+/) « تاقثلا » يدسألا

 ما



 وبأو« (3514/115/5) « ليدعتلاو حرجلا ٠ يزارلا متاح وبأو ©« )0414/508/١1( « دادغب خيرات ٠ بتاكلا

 . (ه١4/5١91ه/11) ه دادغب خيرات ٠ يوغبلا مساق

 « ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 مايأو « ريسلاب الاع « ًايكذ « ًاهيقف , ثيدحلا ميقتسم « ةمألع  ةجح « ًاظفاح . ًاقودص

 خيراتب ٍةفرعمو « رابخأو « بدأو , رعشو « ةيبرع بحاصو « ةريثك فيناصت هلو « سانلا

 ْ ٠ . سانلا

 « دادغب خيرات ١ و (15740 /445/) « تاقثلا ه و « (114/115/5) ٠ ليدعتلاو حرجلا : : رظناو

 « ةركذتلا ١و 2 (407/1/78/5) «٠ فشاكلا هو ,« (:؟08 /9م١5/5)  لامكلا بيذهت هو )0514/508/11١(

 7) « بيذهتلا بيذهت »و ع )94/١١”( « ةياهنلاو ةيادبلا »و 2« (١158/859/1؟) « ريسلا هو « (ه0/ه 5/1١

 ٠) 47١/5١4( يربطلا ريسفت لاجر »و ء )4418/511/1١( «بيذهتلا بيرقت» و « (78/404/

 هم ههه ه6

 (5587) يئاطلا صفح وبأ . 49

 (يئاسنلا)

 ( شا /ر"” : ست) : بط )

 : يصمحلا « يئاطلا « ميكح نب كلما دبع نبا ورمع : ليقو  رمع . صفح وبأ

 . لوبقم ةرشع ةيناثلا نم

 , (31/ة1/5و 0“ ست) يناميلا يددملا ةديبع نب دمحم :_نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 , ًاحلاص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :حيرجتلاو ليدعتلا

 . رظن هنع يئاسنلا ةياور توبث يفو. ًالوبقم
 ( 15191/814 /1١و « ١٠الال/64#/١) « ريبكلا مجعلا د يف جرخأ دق ىناربطلا نأ تدجوو

 ا



 ةلمهملا نيعلا باب | ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 يربطلا دنع نيذلا نيدانسإلا نيذهب « عضاوملا نم امهريغو ؛ /79441/5١١( ) « طسوألا مجعملا هو

 ىلع ( يباصولا) ظفل فحصت هلعلو « ( يصمحلا يباصولا كلملا دبع نب رمع ) قيرط نم نكلو

 . ملعأ هّللاو « ( يئاطلا) راصف « ةاورلا وأ ٠ خاسنلا ضعب

 دو ٠) /414/47١/97/( بيذهتلا بيذهت ١و )5١//171/5/441( ٠ « لامكلا بيذهت ١ : رظناو

 . (157/414) « يربطلا ريسفت لاجر ١» و ء (4541/415/1) « بيذهتلا بيرقت

 ٠" ىنثملا نب رمع )717410(

 ) شا /ر١ : ست) : بط (

 هتمجرت كيتأتسو ؛ بير الب « ىنثلا نب دمحم : نم.فرحم وهو « ىنثلا نب رمع

 تاحفص دعب .

 (؟2497 ست) [يفقثلا] باهولا دبع: نع ىور .

 يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ : حيرجتلاو ليدعتلا « .

 (ىنثملا نب رمع) ىلإ (ىنثملا نب دمحم) نم رثألا اذه يف يربطلا خيش مسا فرحت دقو

 ةمجرتلا عوضوم وه يذلا .

 وهو « (-رغصم- هللا ديبع) نم ( ىنثملا نب رمع) هنع ىور يذلا خيشلا مسأ فحصتو

 ) ةياورلا بحاص هيخأ نود وهو « ( ربكم هللا دبع) ىلإ « ( يرمعلا رمع نبا

 يف يقهيبلا رثألا اذه جرخأ دقو ٠ وبأ انربخأ :لاقف ع (75817/500/4 ) « ىربكلا ننسلا

 بيدألا هللا دبع نب دمحم ءورمع ٠ نب دمحم نب دمحم ينربخأ , يليعامسإلا ركب وبأ أبنأ

 نع « يفقثلا باهولا دبع انث : الاق . ةبيش يبأ نب ركب وبأو . ةيقب نب بهو انث « ناميلس

 ماعط ةيدفإل : ينعي ةيآلا هذه تْخَسُن : لاق ؛ رمع نب نع « عفان نع ءرمع نب هللا ديبع

 يف يراخبلا هجرخأ . 6 همصيلف رهشلا مكنم دهش نمفالاهدعب يتلا ةبآلا هذه 4 نيكسم ٠
 ىهتنا . « حيحصلا .

 ماو



 : أرق هنأ « امهنع هللا يضر « رمع نبا نع « عفان نع « هللا ديبع انثدح « ىلعألا دبع انثدح

 . « ةخوسنم يه » : لاق 6 نيكسم ماعط ةيدفإل

 » يف رجح نبا ظفاحلا . فيرحتلا كاذو . فيحصتلا اذه دكؤي امب حرص دقو

 انث ١ ىنثملا نب دمحم انثدح « ريرج نبا لاقو ١» : هصن ام لاقف ( 1864/8 ) « قيلعتلا قيلغت

 ر : ينعي « ةيآلا هذه تخسن : لاق رمع نبا نع عفان نع « هللا ديبع انث « باهولا دبع

 ىهتنا . 6 نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو

 : همسا نم ةاورلا يف دجويو

 وهو روتسم « ةنماثلا نم « ىقرلا ؛« ىعجشألا « ىنثلا نب رمع زييمت م

 . « ننسلا ١ يف هجام نبا هل جرخأ . يربطلا خويش خويش ةقبط نم

 . ىعيبسلا قاحسإ ىبأو 2 ىناسارخلا ءاطع : نع يور

 لاله نب ءالعلاو 2 يسفانطلا ديبع نب رمعو 3 ينئادملا ناميلس نب مالس : هنع ىور

 .ىلهابلا

 هو 2 )5١/ 47٠0/4944( « لامكلا بيذهت هو «ء(1185ه/9#/190)« يليقعلا ءافعض ٠ : ريظناو

 ) ١ 157/41/1١ بيذهتلا بيرقت »و ٠غ م « بيذهتلا بيذهت »و « 1١( هلك « فشاكلا

 .( 153٠١ /7؟١لالو ؟١1/"؟4/4) « نازيملا ناسل دو

 سه 5 2 7

  -0١يعالكلا ىسوم وبأ )١49(

 (يئاسنلا)

 ) شال / را : بط (

 (شا/را؟ قت)و (ش" /ر١٠ هت)و (شا /ر١ خت)و (ش١٠ /ر16١ ستق)

 يفوت « داربلا « نذؤملا « ىصمحلا 2 ىعالكلا ؛ دشار نب راكب نب نارمع . ىسوم وبأ

 ما



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 2 ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبسو ىدحإ ةنس

 بأ نب بيعش نب رشبو ٠ (س) . 45١( هت) يبهولا دلاخ نب دمحأ : نع ىور

 (س) 114/١( ٠ خت)و (؟076 ستت) عفان نب مكحلا ناميلا يبأو « (س) , ( ٠١0 هت) ةزمح

 حور نب عيبرلا حور يبأو ء (س) . (70/4148و 8/415و 50514 ست ) يزوفلا نامثع نب باطخو 1

 ست) يمرضحلا دمحم نب مالسلا دبعو ء(س) , (187 هت)و . (”09048و ٠١/0 ست) ينوحاللا

 نب سودقلا دبع ةريغملا يبأو «ء(4١91١١ ست) ينوحاللا ىسوم نب زيزعلا دبعو ,. 004

 ( 218: هت ) صخرلا نب ديعس نب ةبتعو ١ (س) ( 88 قت)و .( 59868١ ست) ينالوخلا جاجحلا

 يروصلا كرابملا نب دمحمو ء (س) .(١1"1[لهت)و , ( ١١680١ ست) يصمحلا شايع نب يلعو

 و 1؟4ا/الؤو ١54 والا٠١ ونه"١٠١ 7841١ ست) يظاحولا حلاص نب ىيحيو ١ (س) . ( 78598 سق)

 « (041107 ست) حضاو نب ىيحيو 2 1٠١( قت)و (51517و 1141و 1454و "08و 156 هت)و ٠ مع

 . (15775/؟47/9) « تاقثلا ٠ ورمع نب مشاهو

 مثيهلا نب ميهاربإ نب يلعو © )1١7١/55/5( ؛ لماكلا ٠ نجلا يبأ نب حلاص : هنع ىور

 )١/ « دادغب خيرات ٠ راغصلا هيورمع نب دمحأ نب دمحم « هللا دبع وبأو © (50179/1101/7) «لماكلا»

 )١ « لماكلا ١ سابعلا نب ىسومو © (170/1//517) : لماكلا» يصمحلا سابعلا نب ةيواعمو 221/85

 . (9١1/ه8/9) « ينطقرادلا للع ٠ دعاص نب دمحم نب ىيحي « دمحم وبأو © (41/9ه/

 . ًاخيش : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت :_حيرجتلاو ليدعتلا

 هب سأب ال « ًانذؤم « ًاظفاح : ًاثدحم « ًاقودص « ٌةقث
 دشار نب راكب نب نارمع نع ( ١51مو ٠١/80 ست) مقر نيرثألا يف يربطلا ىور : تلق

 ( نارمع ) نأ يل نيبت هخويش ءامسأ يف قيقدتلا دعبو ! ىمسم ريغ ( حور يبأ ) نع يعالكلا
 : امهدحأ !! ( ينوحاللا ٠ حور يبأ ) بسنلا سفنو « هينكلا سفن امهل نيخيش نع يوري
 . قودص : رخآلاو ع ةقث

 ( ينوحاللا حور نب عيبرلا « حور وبأ » - حجرألا وهو - : امهلوأ

 ضف



 _ يربطلا خويش مجعم 000 خلمهلا نيعلا باب
 مقر رثألا هنع جرخأ دقو ٠ ( ينوحاللا ىسوم نب زيزعلا دبع ؛ حور وبأ) وه : يناثلاو

 . ملعأ هللاو . ةحصلا نع امهثيدح لزني ال كلذبو . هيف هامس دقو « 1١١١154( ست)

 وا :)4187/81١/5( لابكلا بيذهت هو 2 )1١87/594/5( « ليدعتلاو حرجلا ٠ : رظناو

 و )5١17/1١١١/8( « بيذهتلا بيذهت ١و . ( )8/١475/١١/ « ريسلا »و « (4؟01/ /41/5) « فشاكلا »

 . (19517/418) « يربطلا ريسفت لاجر »و ء )01417/4194/1١( « بيذهتلا بيرقت »

 هدوعقعوم

 (؟159) رافصلا ورمع وبأ -

 (ةجام نباو . يئاسنلاو , يذمرتلا)
 ( شا /ر48 : بط )

 ( شا/ر"قت)و ء(شا١/ر١ هت )و ( ش١/ر١ خت )و ( ش١ /ر4" ست )
 ةنس دعب يفوت : يرصبلا « رافصلا « زازقلا 2 يثيللا ٠ ىسوم نب نارمع « ورمع وبأ

 .قودص « ةرشاعلا نم « نيتئمو نيعبرأ

 و ١57"و 4584و ؛ههو ؛؟ا/لو "4754و ؟١ه9 : ست) ديعس نب ثراولا دبع : نع ىور

 ١؟9119"و 8١١1و ١؟الئا/و 1١١"ةدو "1١ تزلو ةككلثو مكمو /"ة5و ”خل5و دكفكو "هرامخو 5هخكو 4

 و ؟1"؟١4و ؟!516١و ؟١"؟4و 41١5"و ١؟1١5171"و !ت"هدو ١!"١387و 8/"1“و ١"؟ةهمو ١؟ةكفو ١؟ة4هو

 و ”؟1؟1"هو "5دهدو 1"9)5١و ؟ة4175و ؟4هالاو ؟55١11و ؟ةءككو ؟مكحمو ؟تالزا"و ؟"ةركو

 . (ق ءس .٠ ت)و 85/١( :خت)و . ( هز9و ه"4وه)؟ قت)و , ( 9١ا/ : هت )و , ( "الهالاو "ال٠

 نب ةملس نب دمحأو 2 (1177/ه07/م) « كردتسملا ١» بلاط يبأ نب ميهاربإ : هثع ىور

 )١/ « رازبلا دنسم » رازبلا ورمع نب دمحأ« ركب وبأو )7/808/١”( ٠ « ناميإلا بعش : رازبلا هللا دبع

 يجاسلا ىيحي نب ايركزو 2« (1177/ها7/م) « كردتسملا » ينابقلا دمحم نب نيسحلاو ؛«4 4

 . (4517/9/ه) « طسوألا مجعملا ؛ دمحأ نب نادبعو © (1940/410/5) « لماكلا »

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت: حيرجتلاو ليدعتلا

 . هب سأب الو 0 ًاقودص

 نضل



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 لا يفو « (ورمع) ىلإ ( 51616 ست) رثألا يف همسا فحصتو : تلق

 (ةرامع) .

 بيذهت ١ و 2 )1١5707/149/8( « تاقثلا ١ و « (900/5//17910) « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 و « 110/١786( /5) « بيذهتلا بيذهت »و 2 (411/5/40/5) « فشاكلا ١ و « (4507/970/91؟ ) « لامكلا

 . (1551/470) « يربطلا ريسفت لاجر ١» و 011/75/470/١( «١ ) « بيذهتلا بيرقت »

 ةووععمم

 )948٠( قذيب نب ورمع - 21"

 ( ش١ /را" : ست) : بط )

 ملو « ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل . اهنود امف . ةعساتلا نم . قذيب نب ورمع

 ٠ )//1١( يربطلا ريسفتل» هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو ٠ (/4074) يلبق ركاش خيشلا هفرعي

 نب رمع : نم فرحم هلعلو . رثألا اذه ريغ ىلع « ريسفتلا » يف هل فقأ ملو « ئشب هتمجرتل

 . ًاضيأ فورعم ريغ وهو « قدنب

 . (7051/4و ؟هالؤة١و 148١ ست) ةيواعم نب ناورم : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هثع ىور

 نم « رخآ ًارثأ نوسمخو ةسمخ هعم طقسو « رثألا اذه طقس : حيرجتلاو ليدعتلا

 « ليدعتلاو رجلا بتك يف ةمجرت ىلع هل فقأ ملو « هل مجرتي ملو « ركاش خيشلا ةعبط

 ركذي ملو « (قدنب) © ىلإ (قذيب) نم (104104و 504١ ست) مقر نيرثألا يف هيبأ مسا فحصتو

 دبع نب ورمع) هسفن وه اذه « ( قذيب نب ورمع ) لعلو . ( قدنب نب ورمع) ركاش ناخيشلا

 . ملعأ هللاو ٠ نيح دعب ةيتآلا ( )١15 مقر ةمجرتلا بحاص ٠ (يلمآلا ( .ديمحلا

 « يرازفلا ءامسأ نب ثراحلا نب ةيواعم نب ناورم « هللا دبع وبأ : وه انه هخيشو

 ناكو ظفاح ةقث « ةنماثلا نم « ةئامو نيعستو ثالث ةنس يفوت ٠ قشمدو « ةكم ليزن « يفوكلا

 . « ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا ٠ يف هل تمجرت دقو « خويشلا ءامسأ سلدي

 ةممووةوقم

 ف



 (18114) ديعس نب ورمع 5

 ( شا" /ر5 : ست) : بط )

 « ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل ؛ ةرشاعلا نم : يشرقلا « راسي نب ديعس نب ورمع

 « هاور يذلا رثألل الو هتمجرتل (51/15) « يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو

 نب ملس] ةبيتق وبأو © ( 7158و 550114 ست) يراصنألا[ هللا دبع نب دمحم] : نع ىور

 .(75990و ٠٠١١" ست) [ يريعشلا ةبيتق

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 مجارتلاو ثيدحلا بتك يف ةمجرت وأ « ركذ ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 . اهيلع تفقو يتلا

 . «يربطلا ريسفتل ٠ امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ دقو

 . (راشب) ىلإ ( 75460 :فت ) مقر رثألا يف (راسي) هدج مسا فحصتو

 لالخ نم « مهنع ىور نوكي نأ نكمي نيذلا « ( نييراصنألا ) ءامسأ تعبتت دقو

 نومجرتم مهعيمج ؛ ( ةعبرأ) مهتدجوف ( نسحلا) نع يوري نمم « ( ثعشأ) همسا نمل يعبتت

 : مهو « ١ ريرج نبا ةاورل ريبكلا مجعملا » يف

 سيل نكلو ؛ نسحلا نع يوري . يمقلا ؛ يرعشألا , دعس نب قاحسإ نب ثعشأ ١-

 . هتدعبتسا كلذلو. ديعب وهف !! ( يراصنأ) هنع يوري نميف

 ؛ هنع يوريو ٠١ نسحلا نع يوري . يفوكلا « راجنلا ٠ يدنكلا « راوس نب ثعشأ -؟

 بحاص - يفوكلا يراصنألا ميهاربإ نب بوقعي فسوي وبأ يضاقلا

 .ًاضيأ هتدعبتسا دقو ؛ هلبق يذلا نم برقأ هنكلو ؛ اضيأ ديعبوهو  ةفينح يبأ

 « نسحلا نع يوري . يرصبلا هللا دبع وبأ . ينادحلا رباج نب هللا دبع نب ثعشأ-#

 . يراصنألا هللا دبع نب دمحم هنع يوريو
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 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 يثارمحلا كلما دبع نب ثعشأ-؛4 يوريو ٠ نسحلا نع يوري . يرصبلا ئناه وبأ 3

 . ًاضيأ يراصنألا هللا دبع نب دمحم هنع

 نب دمحم وه ( يراصنألا) نأ يدل حجرت « ءارقتسإلاو « عبتتلاو . ثحبلا اذه نمو

 . «ريبكلا ريغصلا نيمجعملا» يف مجرتم وهو : يرصبلا « يضاقلا 3 ىنثلا نب هللا دبع

 «ريسفتلا ٠ يف هبتك نم عضاوم ةدع يف يربطلا هنع مرخأ , مسالا يف ههباش نم كانهو

 ملعأ هللاو . ًاضيأ « ريبكلا مجعلا » يفه ل تمجرتو 3 اذه نع ةقبطلا يف مدقتم هنكلو « خيراتلا »و

 (”1/55) يلمآلا ورمع 6

 2 ( شاة /ركؤ : بط)

 (ش"/رهقت) و (ش ؟/ر" هت)و (شا/را١ خت )و (ش 8 /ر4" سق)

 ملو ٠ ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل . ةرشاعلا نم : ىلمآلا « ديمحلا دبع نب ورمع

 ") « يربطلا ريسفت» ل هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو « (754) يلبق ركاش خيشلا هفرعي

 . ئشب هتمجرتل /0٠0(

 ةماسأ يبأو ء (74144و 19994 ست) [ يبضلا ديمحلا دبع نب] ريرج : نع ىور

 والال+؟ ست) [يروثلا] نايفسو ء(؟١/15 خت )و ء 0500970١494 و19804 ست) [ ةماسأ نب دامح]

 6١51و ١55 قت)و « (١؟1588 ست) ةنييع نب نايفسو (4١155و ١الالك؛ءو ١؟ال؟9و 80

 2 (4037 قت) يّمعلا دمصلا دبع نب زيزعلا دبع و . (1018 هت) نامثع نب نمحرلا دبعو (/86و

 و ؟18178و ؟الفؤ١و 33 ؟61/1و 15954و ؟١5451و 4599١و 4١هال8 ست) ةيواعم نب ناورمو

 رو 19530 ؟9541/و ؟؟14و ؟ة19لكو ؟خفخمو ؟محكدو 146 1١/و ؟خهكالو ؟مالث1كو ؟مالدكو 1مل

 ست) دايز نب بلطملاو ء(١15 هت)و 2 (080148و "تكة 15و ١815و "اهخنو ؟"اهمالو "504١و 54

 . (1099 ست) ايركز نب ىيحيو 2 (؟١5416 ست) بوسنم الو « ينكم ريغ - نوراهو 2017

 اا . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 (مم/وخ /151/4) «يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ : حيرجتلاو ايدعتلا
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 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا نيعلا باب

 .« ةمجرت هل دجأ ملو ؟وه نم فرعأ مل: يربطلا خيش ؛ : لاقو
 )١١/ «راثآلا بيذهت نم دوقفملا ءزجلا » ىلع هقيلعت يف اضر يلع خيشلا هركذ دقو

 اذكه هطبض دقو لاجرلا بتك نم يدي نيب اميف ةمجرت ىلع هل فقأ مل ٠ : لاقو 14

 ديزي ال امب هتبسن طبضو ركاش خيشلا مالك ركذ مث . « )24/١( باسنألا يف يناعمسلا يلمإلا

 . ًاضومغ الإ خيشلا اذه

 نع « ناورم نع تثدح : لاقف ( 77071١ ست) مقر رثألا يف يربطلا همهبأ : تلق

 . رثألا قاسو .. كاحضلا نع « ربيوج

 . ( 180519و 1ه01/8و ؟":ها/ست) راثآلا يف هبسني ملو (ةيواعم نب ناورم) نع هنع ىورو

 ( (ربيوج) قيرط نم اهجرخأ يتلاو « « ريسفتلا ٠ يف يربطلا تايورم تعبتت دقلو

 نع اهلك « ةياور (18) وحن اهنم « (ةيواعم نب ناورم) هنع يوري « ةياور (400) نم رثكأ يهو

 . اذه «( ديمحلا دبع نب ورمع) وه مهبملا نأ اهلالخ نم يل دكأتف « (ديمحلا دبع نب ورمع)

 ٠ يف يذلا رثألا . ةماسأ يبأ نع . هنع 1١5/١( ١ خت) « خيراتلا » يف يربطلا جرخأو

 . ( 9١الا"ه ست) مقرب « ريسفتلا

 نع ةيواعم نب ناورم نع « هنع ١1١( : هت) ؛ راثآلا بيذهت » يف هل جرخأو
 : ًاضيأ هجرخأو . ًالسرم .. كاحضلا

 . هب سابع نبا نع ( 7٠٠١95/17/9 ) « باطخلا روثأمب سودرفلا ٠ يف يمليدلا

 , هبنم نب بهو قيرط نم « ًاضيأ سابع نبا نع (75/4) « ةيلحلا » يف ميعن وبأو

 . ( ديمحلا دبع نب ورمع) قيرط ريغ نم نكلو

 وأ « ( ورمع) همسا نمم « نيقباسلا ةعستلا هخويش نع ىور نم ءامسأ تعبتت دقلو

 ؛ ( قدنب) وأ « ( قذيب) وأ ٠ ( ديمحلا دبع) هيبأ مسا نم وأ ؛ ( يلمآلا) هتبسن نم وأ ٠ (رمع)

 نيرثأو . ناورم نع ٠ ( قذيب نب ورمع) نع يربطلا هيف يوري ( 148١ ست) مقرب رثأ دورول -

 . ناورم نع « ( قدنب نب ورمع) نع يربطلا امهيف يوري ١ ( 70404و 50741 : ست) مقرب

 ند



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

  (دحاو خيشل) نامسا « ( قدنب نب ورمع )و « ( قذيب نب ورمع) نأ رهاظلاو

 ؛ ةمجرتلا بحاص «( ديمحلا دبع نب ورمع) : الإ امهنظأ الو ءرخآلا نع نيمسالا دحأ فحصت

 . ملعأ هللاو . خيشلا ةفرعم مدعو « ديناسألا قباطتل

 (؟ا/"9 : هت ) يرهزلا ورمع 35

 ( شا"/ را" : هت : بط)

 فوع نب نمحرلا دبع نب رمع نب ركب نب دمحم نب نمحرلا دبع نب نامثع نب ورمع

 نب رمع : « بيذهتلا» يفو  يرهزلا نمحرلا دبع نب نامثع نب رمع : حيحصلاو - يرهزلا

 مسا وهو . يرهزلا « فوع نب نمحرلا دبع نب رمع نب ركب نب دمحم نب نمحرلا دبع نب نامثع

 /؟و 9114/551/9) « راثآلا بيذهت هل هقيقحت يف « ركاش خيشلا ىلع لكشأ كلذكو - لكشم

 نب ىيجي نب دمحم نب ورمع . نامثع وبأ هلعلو ؛ دانسإلا رئاس كلذكو - (488/59/8

 « (70) مقرب « خويشلا مجعم » يف هانمجرت دقو ٠ (40) يكملا ٠ ينامثعلا ٠ يضاقلا « نامثع

 دانسإلا نأ يل نيبت هتاياورو ٠ هقرط ءارقتسابو ٠ لكشم هللا دبع نيبو هنيب « دانسإلا رئاسو

 نأ هربخأ هللا دبع هاخأ نأ ٠ يرهزلا نع « نمحرلا دبع نع . نامثع نب ورمع انثدح : يلاتلاك

 هذه ريغ نم حيحص ثيدحلاف لاح لك ىلعو . خلإ .. هربخأ هلو يبنلا بحاص كلام نب سنأ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « قيرطلا

 (؟7/48 هت) سيوأ يبأ نب ليعامسإو (9784 هت) يمازحلا رذنملا نب ميهاربإ : نع ىور

 0 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 لاجرلا بتك يف ةمجرتىللع الو . ركذ ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 هبسن يف يربطلا مهركذ نيذلا هدادجأو هئابا ءامسأ نع تثحب دقو ٠ يدي نيب يتلا ثيدحلاو

 , يضاقلا « نامثع نب ىيحي نب دمحم نب ورمع « نامثع يبأ) ب هبتشي دق هنأ تدجوف

 ةمجرتلا بحاص ىفديش نع ىور يذلاو نيح دعب هتمجرت ىتأتس ىتلاو . ىكملا « ىنامثعلا
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 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا نيعلا باب

 . اذه يباتك نم اهعضوم يف « ريخألا ةمجرت يف اهارتس امك نيقباسلا

 وأ همساب هتينك لاصتا ليبق نم ؛ وه هنأ هب هبتشي نأ نكمي نم هئابآ نم دجأ ملو

 . وه هنأ مهوتي ثيحب مهئامسأ يف تافاضإ وأ « طقس دوجو

 نيذلا هخويش نم نيريثك هريغك ًالوهجم يربطلا خويش نم خيشلا اذه نوكي اذهبو
 . ةيتآلا مجارتلا يف مهركذ يتأيس نيذلاو « مهركذ قبس

 , دمحأ هيف ملكت يفقاو امهلوأ ٠ ناقودص « ةرشاعلا نم : امهف انه هاخيش امأو

 . « ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا ٠ يف امهل تمجرت دقو ٠ ءيطخي يناثلاو

 دحأل دجأ ملو (رمع) ىلإ (ورمع) نم ( ١1/48 : هت ) مقر رثألا يف همسا فحصت دقو

 : يعباتلا هدجل الإ ةمجرت هئابا نم

 يشرقلا . يرهزلا ٠« فوع نب نمحرلا دبع نب رمع . صفح وبأ 2 زييمت - 1
 ا . لوبقم « ةثلاثلا نم « يندملا ٠« يزاجحلا

 . لك يبنلا باحصأ نم ةعامجو « هيبأ : نع ىور
 . زيزعلا دبعو ؛ صفح ؛ هانبا : هنع ىور

 دو 2 (544 )1١١/5/ « ليدعتلاو حرجلا» و 2 )1١77/11/1/5( : ريبكلا خيراتلا ١ : رظناو

 و « )١/ 1١85/58( « فشاكلا »و « (:؟ا//:؟0/9؟١ ) « لامكلا بيذهت هو 2( 4797/١4/0 ) « تاقثلا

 . )19475/418/١( « بيذهتلا بيرقت ١ و 2« (115/90//9/81) « بيذهتلا بيذهت »

 هد هه هه م

 (4171)! سالفلا يفريصلا صفح وبأ - 37

 ( ةعبرألاو ءر”:موءر ال: م)

 (ش ه؛4 /را186 : بط )

 (ش“ل/ر" قت)و (ش /7١ را هت)و (ش//ر 8 خت)و (ش4/ر١4١ ست)

 سالفلا يفريصلا « يرصبلا « يلهابلا « زينك نب رحب نب يلع نب ورمع . صفح وبأ
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 ةلمهملا نيعلا:باب “2020050 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . ظفاح « ةقث « ةرشاعلا نم « نيتئمو نيعبرأو عست ةنس يفوت

 نب ليعامسإ عسيلا يبأو , (س ء خ)و , (؟6١5 هت) نامسلا دعس نب رهزأ :نبع ىوو

 ينزملا جرشحلا نب هللا دبع نب جرشحلاو , 1806 ست) مهالوم ىرعشألا ةريغملا يبأ نب دامح

 « (س ء خ) , (؟4١0 ست) ثراحلا نب دلاخو « (17ل0+ ستر ثايغ نب صفحو « 0445 هت)

 ءاقرلا حابر ناميلس يبأو « (د)و ٠ (1970و 7755و هم؟ ست) يؤلؤللا [ يكتعلا] ديزي نب دلاخو

 بيبح نب نايفسو # 0٠١87 هت) رماع نب ديعسو ء 0017 ست) مزخأ نبا ديزو ع (57981ست)

 يبأو ١ (س)و ١ (194:الو 1؟544و 7/4 ممزهو "ه4 ست) ةنييع نب نايفسو . (90"1هت)

 ءاتاء خ)و . (؟اله/9 خت) و 70615(2و ؟"؟1ا/و ١؟١94 لو مخالالو ه١15ست) ةبيتق نب ملس ةبيتق

 ؟مكل17و 5554و !١؟441و ١1؟48"و ١؟9؟4و 194١068 ست) يسلايطلا دواد نبا ناميلس دواد يبأو (س

 ناوفصو ٠ 0 ست) فسوي نب لهسو ء(س ءم)و .(454قت)وء(”:0097لهت)و٠ داو

 ١ة91/و ؛هالو 501 ست) دلخم نب كاحضلا مصاع يبأو ,ء(سءد)و .(١4١18ست) ىسيع نبا

 و 455١7و ١؟١للو ١؟515و ١؟17)5و 1؟655و )"هو ٠١ ؟الالو 44و 4444و 44ىالو "هزحو ؟١5١و

 يناهبصألا ميهاربإ نب رماعو ء(س ءات ٠ خ)و ء 0160/١ خت)و 48١(, هت )و ء (14600و 65

 (ة١؟هو 449ا/و 4454 ست) سيردإ نب هللأ دبعو (س)و .( "8058و "١80ا/لو "16١8و "مخ04٠ ست)

 نب ىلعألا دبعو ء (س ء ت. خ)و . 84 لهت)و . 088١" ست ) يبيرخلا دواد نب هللا دبعو

 و 4445 ست) يدهم نب نمحرلا دبعو . (م .« خ)و . (994804و 8485و 014١ ست) ىلعألا دبع

 ١؟ءكنو 1"ةةنو ل؟"ةككو 1١١4 لخو مخالكو ةامزل"و هدا"؟و ةءافو تءالا"و ةءلطو ةداكو هدلهو 5

 ء م2 خ) , (38/9 خت)و (1947و 14و ؟ا/لا9و ؟614و 10/4و 1ال10/و 5١4 بهت)و (18471/و 1155و

 دمصلا دبع نب زيزعلا دبع] دمصلا دبع يبأو 2 (1؟9؟60 ست) نامثع نب نمحرلا دبعو . (س

 ديجملا دبع نب باهولا دبعو .(س)و . (40" قت)و . ٠١45( هت)و .(58584 ست) [يمعلا

 مهجلا نب مثيهلا نب نامثعو ء (س . خ)و ( 718/١ خت )و (14478و 140774و 1488 ست) (يفقثلا

 و ٠.*11( ست) يمدقملا يلع نب رمعو , (قم)و , (1؟004 ست) ملسم نب نافعو « (11985 ست)

 نان



 يربطلا خويش مجعم ةلمهملا نيعلا باب
 و 886١٠و 41١57 ست) ةنييع نب نارمعو . ( 580٠ ست) ينانبلا مامت نب نارمعو . (س . خم)

 ست) ناميلس نب ةرقو 2« (551 قت) مكحلا نب نوعو , (س)و . 8/١/( خت)و ؛. (180 48و 35645

 (ردنغ) رفعج نب دمحمو ١140179( 115517و ١1١5607 ست) ماشه نب ريثكو ١( 908 هت)و 2. 6

 دمحمو . (س)و (1784و 864 هت) ءاوس نب دمحمو .(س . م)و . (”41!ل1و ١٠1461و ١2987 ست)

 هت)و 2 (1؟417 ست) يريبزلا يدسألا هللا دبع نب دمحمو ع (4048١و ١1474 ست) ناقربزلا نبا

 هت )و . ( "5741و 188"ا/و ١؟554و ١؟هه8و ه1١5و 1889 ست) يدع يبأ نب دمحمو ,غ 64

 طيقس نب ذاعمو ء (4#77 ست) يليقعلا ناورم نب دمحمو ء(تدءمءخ)و ع.( 1764و 54١٠و ا5ا/

 (149؟ هت) ماشه نب ذاعمو ١ (قم . خ)و ء 1٠١4817( ست) يربنعلا ذاعم نب ذاعمو « (808 قت)

 هنم تطقس (ةيواعم وبأ) هلعلو - 4١8( ست)  بوسنم الو ؛ ينكم ريغ  ةيواعمو ء (س ٠ خ)و

 نب لمؤمو . (س)و . 145١( هت)و , (14040و 1550٠ ست) ناميلس نب رمتعمو (وبأ) ةظفل

 ست) [ريشب نبا] ميشهو ١ (874 قت) ديز نب نوميمو (19071او ١110و 1891و 1887 ستر ليعامسإ

 و 1705 ست) حارجلا نب عيكوو - ميهاربإ نب ىنثملا وه ةطساو يربطلا نيبو هنيب نكلو -(67

 و ١4١١ ست) ناطقلا ديعس نب ىيحيو (40/1و 454١7و 1944و 1418١و 1؟954و 454١٠و 41

 /؟ خت)و 2( 4١7ة4و 05١14و 14001و ١؟4هالو !؟5كهو ٠١ 4 ىلكو 4984و 8445و ةاكهو "هذهو 84

 ١ خت)و : (1401 هت) يندملا سيق نب دمحم نب ىيحي ريكز يبأو ء(س ءتءمء خلو ء(64
 "ل4١ هت )و . (1؟ة5هو ١؟"هدو 57١4و 1944و 194491884 ست) عيرز نب ديزيو (ت)و ء(ه"6/

 وا ١4١( 44و 553١و ؛١ا/هو ال14١ ست) نوراه نب ديزيو . (س . ت)و (ا//# خت)و ع (؟450و

 و ١٠؛ا/لهو "هو:و 454 ست) ريرضلا ةيواعم يبأو (خ)و 7١( قت)و ء(1515و1419و1418 هت)

 يبأو « (؟707١/0/ست)  بوسنم الو . ىمسم ريغ  راوس نباو 2 (75107و 11919و ١؟"هالو 4

 . (17170/149/5) « ليدعتلاو حرجلا د عيفر نب ةملسو ١004( هت)  بوسنم الو « ىمسم ريغ ب رماع

 روصنم نب دمحأو ٠ (0778/107/11) « ذادغب خيرات ٠ ةمثيخ ىبأ نب دمحأ : هنع ىور

 ؛ )0578/5019/1١( : دادغب خيرات » ىسوم نب رشبو « (١/5338/09؟) « دادغب خيرات » يدامرلا

 م"



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 يرات ( يلماحملا ليعامسإ نب نيسحلاو 0 « تاقثلا » يراصنألا سيردإ ن نب , نيسحلاو

 (5558/؟19١//7١) : دادغب خيرات » ثعشألا نب ناميلس نب هللا دبع ركب وبأو 2« (578/5007/17) « دادغب

 هخويش نم وهو  ملسم نب نافعو 2« (0778/507/17) ؛ دادغب خيرات ٠ ةيجأن نب دمحم نب هللا دبعو

 . (118/197/؟) « ناهبصأ تاقبط ١» سيردإ نب حتفلاو )١118/196/1( ١ « ناهبصأ تاقبط ,  ًاضيأ

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 نم « ًاعماج ًافنصم « ًادقان « ًامامإ « ًانسحم « ًاظفاح « ًاقودص « ًادوجم « ًانقتم ًارثكم « ًاتبث

 ىلع هنولضفي ثيدحلا باحصأ ضعبو « مالعألا دحأ ؛ نيثدحملا ءالبن نمو ثيدحلا ناسرف

 دقو ؛ « خيراتلا ١و : , للعلا »و « « دنسلا ١» فنص دقو « هل نوبصعتيو « (ينيدملا نب يلع)

 نع هتياور يف نعط امنإو ؟ (عيرز نب ديزي) نع هتياور يف نعطو ؛ (ينيدملا نب يلع) هيف ملكت

 1 .هيف هرغصتسا هنأل «٠ (ديزي)

 دو 004 /5) ؛ ليدعتلاو حرجلا هو 2 (15107/805/56) « ريبكلا خيراتلا » : رظناو

 /١1؟) , دادغب خيرات ١ و « /١54/197( ؟) « ناهبصأب نيثدحملا تاقبط هو 2« /١15584( 44107/8) « تاقثلا

 )917/١/ « نيثدحملا تاقبط »و ء ( )١19/١ « ىنتقملا »و « )1١1١/1١( « ءامسألاو ىنكلا» و «6ع6 8/17

 ىور نم »و 2 ( 881/11/4/؟ ) « نيعباتلا ءامسأ ركذ هو « ( )417/5/1١5/1١ « ظافحلا تاقبط هو ٠٠١(2

 مهجرخأ نم ةيمست » ء )١187/90/5( :«ملسم لاجر هو ع ( )155/118/1١ « ملسمو يراخبلا مهنع

 /؟؟) « لامكلا بيذهت ١ و /11١9/980( ٠ 8) « حيرجتلاو ليدعتلا ١ و «(1107/189/1) « ملسمو يراخبلا

 )11١/4170/1١( « ريسلا ١ و + (5//507/41) « ةركذتلا ١ و « )٠٠١/84/5:( « فشاكلا ١و + ©(

 و )0081/475/1١( « بيذهتلا بيرقت ١و )١١١/07١0/8( « بيذهتلا بيذهت »و 2« )0/١١( « ةياهنلاو ةيادبلا ١ و

 ٠ )١/ نيثدحملا يماسأ هبتشم »و ء (11/0١11/؟) « بابلألا ةهزن ١» و « (0805/ه9/0١٠ ) « نازيملا ناسل »

 . . )/479/:050١8( « يربطلا ريسفت لاجر هو « 2٠0/14(

 ةهووقهقمو

 (ءاهقفلا بيقث) ب فرعي يدادغبلا . ىلع نب ورمع . صفح وبأ زييمت 6

 . قشمدب ثدح

 . يودعلا يلع نب نسحلا ديعس يبأ : نع ىور

 نادي



 دليلا ةينكلاو مسالا يف هفاو دقو . اضيأ يزارلا ماعت
 . (051/5/؟؟ا//1؟  دادغب خيرات ١ : رظناو

 هعممم

 (1450) يبسارلا نامثع وبأ -

 (يذمرتلا)

 (شاأ4/ رك: بط)

 ( شا/را١ قت)و « ( شا" /رد : ست)

 يرصبلا « يركنلا : ليقو « يربغلا : ليقو  يبسارلا « كلام نب ورمع . نامثع وبأ
 . ءيطخيو ٠ برغي ١ فيعض « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرألا دعب يفوت : ريغصلا

 « (/هال قت) بهو نب هللا دبعو . ("ا/ه79و 7١81/8 ست) ةنييع نب نايفس : نع ىور

 نب قاحسإو ١ (79478و 520*147 ست) يفئاطلا ميلس نب ىيحيو 2 1١845٠( ست) حارجلا نبا عيكوو

 نب ةديبعو 2 ("574/115/9) « رازبلا دنسم ه دلاخ نب دامحو « (”144/9//0/47) « رازبلا دنسم ١» فسوي

 « (5840/10/4/8) « طسوألا مجعملا د يمدقملا يلع نب رمعو « (*007/5/4) « رازبلا دنسم » ديمح

 /8) ٠ رازبلا دنسم ٠ يطساولا نسحلا نب دمحمو « ("519/110/4) « رازبلا دنسم » سمهك نب نوعو

 يوافطلا نمحرلا دبع نب دمحمو , (5578/1194/4) : رازبلا دنسم » نارمح نب دمحمو « تاس اة

 نب ذاعمو « (*500/ا///9) « رازبلا دنسم ٠» نايح نب دمحم نب ذاعمو (”5045/81/9) « رازبلا دئسم »

 نب فسويو «ء (7703/975/4) ه رازبلا دنسم ٠ نوراه نب ديزيو (01؟0/5؟/4) « رازبلا دنسم ١ ماشه

 . (77ه/0؟6/5) « رازبلا دنسم + ةبيتق يبأو « )17975/1٠١/4( « رازيلا دنسم , دلاخ

 نب ديعس نب يلعو 000 ل يليقعلا ءافعض وه دمحم نب ميهاربإ : هنع ىور

 . (5//13581/9019) «لماكلا ١ يزارلا ريشب

 ًافيعض : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . قودصب نكي ملو « ثيدحلا قرسيو « تاقثلا نع ثيدحلا ركنم « ءىطخيو . برغي
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 ةلمهملا نيعلا باب : ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 0 يربطلا ريسفتل يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو : تلق

 : ةرم نم رثكأ . « ريسفتلا » يف هتبسن تفحصت دقو

 . ( يركنلا) لدب « (يركبلا) . ( 18400٠ ست) مقر رثألا يف وهف

 . ( يرصبلا ) لدب « ( يرضنلا ) 2( "1978 ست) مقر رثألا يفو

 ركنأو . ًايركنو « ًايربغو ؛ ًايبسار : هتبسن يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع فلتخاو

 . ًايركن نوكي نأ « نازيملا ٠ يف يبهذلا

 . عضوم نم رثكأ يف « نازيملا ناسل » يف ظفاحلاك اهعمج نم مهنمو

 نبال نيكورتملاو ءافعضلا مو )275/١( «ءاعدلا »و « ( )8//١:585/1810 « تاقثلا ٠ :رمظناو

 (15؟/87/8) « بيذهتلا بيذهت »و 1479/٠١0/57( ١ ) « لامكلا بيذهت » « ( 7581/71/7 ) ٠ يزوجلا

 /؟4/5١) ؛ ليدعتلاو رجلا ١ و (4؟551/807/5 ) « فشاكلا »و ء ( )5207/455/١ « بيذهتلا بيرقت هو

 ناسل هو « ( )5949/488/١: « ءافعضلا يف ينغملا هو « ( 5141/84؟/ه) « لادتعإلا نازيم هو ء« (4

 . ( 9"1ه/اهد/و )و لماكلا ١ و ( 5589/9 ؟07/07 ) « نازيملا

 وأ « نامث ةنس يفوت «٠ يركنلا . كلام نب ورمع . كلام وبأ زييمت 0-5

 . ىيحي هنبا ببسب ريكانم هتياور يف عقوو « قودص « ةعباسلا نم « ةئامو نيرشعو عست

 . ءازوجلا يبأ : نع ىور

 . ديز نب دامحو « ىيحي هنبا : هنع ىور

 . ( 7١١5/4378 ) « يربطلا ريسفت لاجر هو « (١1١4141/5/؟١) « لامكلا بيذهت » : رظناو

 (40) ينامثعلا نامثع وبأ - 4

 ( شا /رال : بط )

 ( شار/را قت)و ء (شا /ر"” : هت )و . (ش١ /ر" : ستر

 - : يكملا « ينامثعلا ٠ يضاقلا « نامثع نب ىيحي نب دمحم نب ورمع . نامثع وبأ

 م"



 رن .  قودص « ةرشع ةيداحلا نم  هدج ىلا يربطلا هبسن دقو
 (581 قترو ء (01و 75١ هت)و 2 (”81094و 40 ست) سيوأ ىبأ نب ليعامسإ : نع ىور

 رذنملا نب ميهاربإو . ةزمح نب ميهاربإو , (*1078 ست) لكشم وهو يرهزلا نع نمحرلا دبعو ا

 نب هّللا دبعو ٠ (؟1/4) ؛ ةكم رابخأ ٠ [ يرهزلا ركب يبأ نب دمحأ] بعصم يبأو [ يمازحلا]

 « ةكم رابخأ ١» بوقعي نب نامثعو . يريبزلا عفان نب هللا دبعو ' (57914/4/4) « ةكم رابخأ ١» ةملسم

 نب فرطمو ٠ (0148/510/8) « كردتسملا ه ورمع نب مصاع نب دلاخ نب ورمعو ء 041/1017/)

 . (1414/991/9) , ةكم رابخأ ١ هللا دبع

 رفعج وبأو 2 (/50/851/5) « بيذهتلا بيذهت يجاسلا ىيحي نب ايركز : هنبع ىور

 يهكافلا قاحسإ نب دمحم هللا دبع وبأو ء(1111/0/5/4) « نازيملا ناسل » يلسرلا ميهاربإ نب دمحم

 » ىسيع نب نسحلا نب لمؤملاو ء« )1١185/٠١١/5( ؛ _ هنع رثكأ دقو  ةكم رابخأ » باتك بحاص -

 . (40/89/95/7) « ةناوع يبأ دنسم ٠ ينيئارفسألا ةناوع وبأو (0148/14/5) « كردتسملا

 نم وهف ؛هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 .« ليدعتلاو حرجلا » يف هتمجرت

 . 0« قودص وهو « هنع تبتك » : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « فيعض » : مساقلا نب ةملسم لاقو

 « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحُمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو : تلق

 نب ةملسم ) لوق ىلع - يدنع - مدقم 2 هيف (متاح يبأ نب نمحرلا دبع) لوقو

 دبع) ةقرعمل كلذو « « نازيملا ناسل » يف ( رجح نبا) ظفاحلا هيلإ هازع يذلاو « (مساقلا

 . هنع بتك هنأ ثيح ؛ هب ةقيثولا ( متاح يبأ نب نمحرلا

 ( رمع) همسا راصف ( 8819/4 : ست) مقر رثألا يف همسا رخآ نم ( واولا) تطقس دقو

 . ملعأ هللاو . ( يرهزلا نامثع نب رمع) « ( "8178 : ست) مقر رثألا يف هلبق نم مساب هبتشاو

 ( نامثع نب ورمع) نم (781104و "81178 : ست) مقر نيرثألا يف همسا فحصت دقو
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 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 .. (نامثع نب رمع ) ىلإ هدج ىلإ َةَبْسِن

 . (1111/99/5/5) « نازيملا ناسل ١ و « (1505/1715/7) «ليدعتلاو حرجلا» : رظناو

  6٠يلجبلا ورمع )19588(

 ) (شك"/ر' : بط

 (شا/را : هتو ءشا١ /ر١ : سق)

 هنع ىور ؛ ةرشع ةيداحلا وأ « ةرشاعلا نم : يلجبلا , ةرفع نب ىيحي نب ورمع

 « هنع تكسو « (يبضلا : وهو  ةدبع نب دمحأ) ب ًانورقم )15١1/18/0( « دنسملا ٠ يف رازبلا

 (« همجرت نم دجأ مل ): 5١/4 عمجملا د ف يمثيهلا لاقو

 ء 0١ هت) ديعس نب ثاولا دبعو « (؟94300 ست) حبألا ديعس نب ورمع : نع ىور

 . (2884/91/4) « رازبلا دنسم ٠ عيرز نب ديزيو « )1١874/11/١١( « ريبكلا مجعملا » ديز نب دامحو

 . (14/48/1) « ريغصلا مجعملا : رازبلا ورمع نب دمحأ ركب وبأ: هفع ىور

 ثيدح ىلع ًاقلعم ( 700/4 ) ؛ دئاوزلا عمجم » يف يمثيهلا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 باتك يف سيل طرش لك » :هلط هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع « ريبكلا يف يناربطلا هاور

 نب ورمع هيفو . « ريبكلا » يف يناربطلا هاور » : لاق . «طرش ةئام ناك نإو لطاب وهف هللا

 . ىهتنا . « همجرت نم دجأ ملو « ةرفع نب ىيحي

 نكلو رازبلا قيرط نم ع )1١8194/١1/١١( « ريبكلا » يف يناربطلا دنع وه : تلق

 . (ةرفغ) ىلإ (ةرفع) تفحصت
 . ًاضيأ )٠٠١/788/6( « طسوألا » يف هقيرط نم هنع ىور دقو

 يبضلا : وهو ةدبع نب دمحأب ًانورقم(1401/186/ه) « دنسلا ٠ يف رازبلا هنع ىورو

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ دقو

 هو هه +. ©

50١ 



 ١ - يلشهنلا ىسيع )00:( ١

 (يذمرتلا)

 ( شا /راال: بط)

 (شا/رده :هت)وء(شا١/را١ : خت)و ء(ش١ /ر؟١ : ست)

 مث ١ يفوكلا : يلشهنلا « يميمتلا . نمحرلا دبع نب ىسيع نب نامثع نب ىسيع

 نم « نيتئامو نيسمخو ىدحإ ةنس يفوت « يلمرلا ىسيع نب ىيحي يخأ نبا يئاسكلا ؛ يلمرلا

 . قودص « ةرشع ةيداحلا

 و ا5١57و 4487١"1و 68١١و ؟م١٠5و ٠٠" ست) يلمرلا ىسيع نب ىيحي همع : نع ىور

 وا 370/15 1531/1١١4" 1و ؟8ئ1ا"و ؟ال4 56و ؟”هدؤو !؟4ةدؤو ؟41ال5و ؟44850و "7١ ةالو 6

 وا( 1١/5"77 خت )و (58١او 5١17و ١٠الاو 4هالو 7١5 بهت) و 2 ( "الالالةو "”57":و "6174و

 .!! امطقس هيف لعلو! ! شمعألا نع , (ت)

 . ("85/145/14) « ريبكلا مجعملا د ينانشألا دمحم نب نسحلا : هنع ىور

 ًاقودص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :.حيرجتلاو ليدعتلا

 مجعملا » يف يناربطلا دنعو « نيتياور ىلع «٠ « ننسلا ٠ يف يذمرتلا دنع هل تفقو دقو

 نب ىيحي )) همع نع ناك « يربطلا دنع وأ « امهدنع هاور ام عيمجو « ةياور ىلع « ريبكلا

 . (( يلمرلا ىسيع

 « هنع «٠ يذمرتلا» تاياور نم ةيناثلا ةياورلا يف . هخيش مسا يف فيحصت عقو هنأ الإ

 انثدح ١» : ( "7/5/54/8)  ثارتلا راد ةعبط- ركاش خيشلا ةخسن يف لاق ثيح ؛ همع نع

 نع . شمعألا نع « يلمرلا ىسيع وبأ انثدح « ىسيع نب ىيحي يخأ نب نامثع نب ىسيع

 ال هنأ » : ديلي يمألا يبنلا يلإ دهع دقل : لاق يلع نع , شيبح نب رز نع « تباث نب يدع

 . « قفانم الإ كضغبي الو نمؤم الإ كبحي

 ضب



 ةلمهملا نيعلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 /( "ا: ةلاما/١٠٠ يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت نم ركفلا راد ةخسن فو

 نع « يلمرلا ىسيع انثدح « ىسيع نب ىيحي يخأ نب نامثع نب ىسيع انثدح » : لاق

 ) ةظفل تطقس ثيح . « هب « يلع نع . شيبح نب رز نع « تباث نب يدع نع , شمعألا

 .!! ىسيع راصف ؛ ( ىسيع وبأ ) همع مسا نم ( وبأ

 مسا يف « فيحصتو . فيرحت « ريسفتلا ٠» نم ١١508( : ست) مقر رثألا يف عقو دقو

 « (( ديعس نب ىيحي نب ورمع)) : راصف (يلمرلا ىسيع نب ىيحي « همع ) درفلا ديحولا هخيش

 . هتبثأ ام حيحصلاو !! بير الب أطخ وهو

 رهاظلاو !! ةطساو الب شمعألا نع (581/6 ) « خيراتلا » يف هنع يربطلا جرخأ دقو

 . ملعأ هللاو !! ريغال همع وهو هخيش مسا طقس هنأ

 بيذهت هو « (؟5017 /144/؟) « ريغصلا خيراتلا »و « (1817/5/111/) «ريبكلا خيراتلا ٠ : رظناو

 هو )41١/199/0( « بيذهتلا بيذهت »١و 2 )1985/1١111١/5( « فشاكلا ١ و « ( 4511/5 ه/؟7) « لامكلا

 . ( 5١85/4 ه) « يربطلا ريسفت لاجر ١ و « )081١/489/1١( « بيذهتلا بيرقت

 . ميدق خيش 2 نامثع نب ىسيع  زييمت - ما/

 . امهنع ىلاعت هللا ىضر ىلع تنب ةمطاف ىأر

 .ةريزجلا لهأو ٠ يرزجلا ميركلا دبعو « ةسينأ يبأ نب ديز : هنع ىور

 81١؟/5) « ليدعتلاو جرجلا »١و « (17817/5017/5) و ء (؟1/08/95/7) « ريبكلا خيراتلا ١ : رظناو

 . هه وم مسلو , تاقثلادو ع (لهكغ/

 ٠ يفوكلا « يرجآلا « نامثع نب ىسيع زييمت

 . رفعج نب دحاولا دبع نب دمحم نسحلا يبأ : نع ىور

 . ملسم نب ليعامسإ : هنع ىور

 . )418/١( « قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم » : رظناو

 م



 يربطلا خويش مجعم همها نيعلا باب
 (7111/5) ورمع نب ىسيع  ""؟

 (شا/ر'" : فت : بط)

 ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل « ةرشع ةيداحلا وأ ٠ ةرشاعلا نم .« ورمع نب ىسيع

 يف يكرتلا .نيشلا ضرعتي ملو « هيلي يذلاو , رثألا اذه ريغ ىلع هريسفتلا» يف هل فقأ ملو

 . ئشب هتمجرتل )٠٠١/5١( « يربطلا ريسفتل » هقيقحت

 . (”1810/5و م1805 ست) دمحم نب ميهاربإ : نع ىور

 . ("181/5و "180ه ست) يربطلا رفعج وبأ : هنع ىور

 ههه مهم هم

 (؟14850) عابطلا ىيحي وبأ - 58“

 ( شا /را١ : ست) : بط )

 عبرأ ةنس يفوت « يدادغبلا « عابطلا نب ىسيع نب فسوي نب ىسيع , ىيحي وبأ
 ) « دادغب خيرات ٠ يف يدادغبلا بيطخلا هنع تكسو « هل مجرت . ةعساتلا نم نيتئامو نيعبرأو

 . همم

 نب رشبو . ىسيع نب قاحسإ همعو ,« ١440( ست) [ةنييع نبأ] نايفس : نع ىور

 يبأ نباو . شايع نب ركب يبأو  يبالكلا ليقو  يبلكلا دمحم نب سبلحو . ينارهزلا رمع

 . كيدف

 نب دمحم نب دمحأو . (”04/5) ؛ ةيلحلا ١ بويأ نب ناميلس نب دمحأ : هنع ىور

 نب دمحم نب هللا دبعو . يخركلا دمحم نب هللا دبعو . (204/7) « ةيلحلا ٠ ىسابعلا نيسحلا

 وبأ هوخأو ١ زرطملا ايركز نب مساقو .  ظحاجلا قارو  ةيح يبأ نبا باهولا دبعو , ةيجان

 نب بلاغ نب دمحمو ؛  هنم رهشأ وهو  عابطلا نبا فسوي نب ىسيع نب دمحم . رفعج

 . دعاص نب ىيحيو , (0/4/1) ه ةيلحلا » يناولحلا ىسوم نب دمحمو « (؟!5/1) « ةيلحلا ١» برح

 .ايئدلا يبأ نب ركب وبأو )547/197/١4/(  « دادغب خيرات ٠» ناحطلا فسوي نب بوقعيو
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 ةمجعملا ءافلا باب | ةعوبطملا ةدئسملا هبتك يف

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « دادغب خيرات » يف هتمجرت نم

 (15/11//0801) « دادغب خيرات ١ يف بيطخلا هنع تكسو هل مجرت : دلاو ليدعتلا

 ةيلحلا ٠ يف يناهبصألا هجرخأ نأو قبس « ًارثأ هل قاس امناو « ًاليدعت الو « ًاحرج هيف ركذي ملو

 . ملعلا لهأ ضعب اذه سبلح يف ملكت دقو « سبلح نع « هثع « قرط ةثالث نم (”ال4/5) ٠

 . ؛ يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ( ركاش) ناخيشلا هلفغأ دقو

 « (481/5؟١/7) « هدنسم » يف يديمحلا : هجرخأدقف ةمجرتلا عوضوم ربخلا امأو

 الإ ؛ هب « ةنييع نب نايفس نع ةمثيخ يبأ قيرط نم (؟147/185/4) ؛ هدئسم ١ يف ىلعي وبأو

 . ( ةارع , ةافح) يتظفل اداز امهنأ

 . ("ال؛/5) « ةيلحلا دو «٠ (ه/81/1) « ينطقرادلا ننس ٠١ : يف ةياور عابطللو

 لامكإلا ١ و ء (ه09/ /4ه5//9 ) « لماكلا ١ و )//1/160*7(  « ةباحصلا مجعم » : يف ركذو

 ضيف »و ©« )١500/71/9/1( « نازيملا ناسل ١ و « (1٠/89١/ا//١ ) ؛« نيحورجملا ١ و « (148/1؟) « الوكام نبال

 . سبلح ةمجرت يف « ىنكلا » باتك يف مكاحلا نع هيف لقنو 0٠١١ ١ /؛) « ريدقلا

 همومهم

 ( ةل اضف همسا نم) ةدحوملا ءافلا باب ]١4[

 (18560) يوهطلا لضفلا وبأ 64

 (يذمرتلا)

 ( ش١ /را": ست) : بط )

 : راطعلا « يفوكلا « يوّهطلا « يميمتلا ٠ ةلاضف نب لضفلا نب ةلاَّضَف . لضفلا وبأ

 . أطخأ امبر « قودص « ةرشاعلا راغص نم « نيتئامو نيسمخ ةنس يفوت

 نمحرلا دبع نب ىيحي ىلوم . ماحللا هللا دبع نب عيزب مزاح يبأ : نبع ىور

 . 0418و 71و 18١6١ ست) يديعسلا

 انك ن



 يربطلا خويش مجعم ةمجعملا ءافلا باب

 دمحمو )/١771١/941( « ةميزخ نبا ميحص ١ ةميزخ نب قاحسإ نب : هنع ىور

 . (80751/15؟/9) « ريبكلا مجعللا ١ ةبيش يبأ نب نامثع نبا

 .4 قودص و متاح وبأ لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « ةقث ٠ : يئاسنلا لاقو

 ٠. أطخأ امبر ٠ : لاقو « تاقثلا » يف نابح نب هركذو

 « لامكلا بيذهت هوء ٠ )١15844/1١/5( تاقثلا » و « (445/78/97) « ليدعتلاو حرجلا ٠ : رظناو

 « بيذهتلا بيذهت ١و « (0077/117/1) « ىنتقملا ١ و « (4404/111/5) « فشاكلا هو « (؛”1//1 89/56

 . (5091/448) « يربطلا ريسفت لاجر هو « ( ه45/440/1) « بيذهتلا بيرقت هو « (200/151/8)

 (17/8879) زازبلا سابعلا وبأ  ”"ه

 ( ش4/رك : بط )

 (ش"/ر؟ : هت )و . ( ش" /ر4 : ستر

 ةنس يفوت : يدادغبلا « يرودلا « زازبلا ٠ نايح نب قاحسإ نب لضفلا « سابعلا وبأ

 . نومأم . ةقث ٠ ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبرأو نيتنثا

 نب ملس ةبيتق يبأو ٠ (١141؟ ست) يمايلا ديبز نب نمحرلا دبع نب ثعشأ : نع ىور

 نبا] عيكوو ع (1975 هت) قارولا دمحم نب ديعسو ء (5511/4و 78045 و 750ههو !؟44557 ست) ةبيتق

 نمحرلا دبع نب هللا ديبع نمحرلا دبع يبأو 1١١7( هت)شايع نب ركب يبأو 07807 ست) [حارجلا

 ةيلح» ةيواعم نب ناورمو ٠ ينزملا كلام نب مساقلاو . يلصوملا بويأ نبا رمعو . يعجشألا

 (11410ه/؟/9) «تاقثلا» ىدع يبأ نبأو « (14405/7/9) ؛ تاقثلا ١ ذاعم نب ذاعمو « (45/5) «ءايلوألا

 . (//9) ٠ ءايلوألا ةيلح ٠ يدهم نباو

 نب هللا دبعو . لبنح نب دمحأ نب هللا دبعو . ساورلا ىسوم نب ميهاربإ : هنع ىور

 نب قاحسإ نب دمحمو )١1448174/5/4( « تاقثلا ١ ىسافلا ميهاربإ نب دمحمو « ىنئادملا قاحسإ

 م



 .ةمجعملا ءافلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 مثيهلاو 3 « يدنغابلا ناميلس نب دمحم نب دمحمو :مدقا] همور) ٠ كردت كردتسلا 1 يفقثلا مي ميهاربإ

 يبأ نب ركب وبأو ٠ جارسلا سودبع نب دمحأ وبأو ٠ (441/158/4) « طسوألا مجعملا» فلخ نبا

 . (44/1) : ءايلوألا ةيلح ١ ديبع نب ركب وبأو ٠ (”81/119/1) « قالخألا مراكم ه ايندلا

 ضيرعلا دوسألاب هتزيمو « هذيمالتو هخويش مجعم نم , باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 0 دادغب خيرات ١ يف هتمجرت نم وهف

 . « تاقثلا » يف نابح نب دمحم هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 « نومأم ةقث » : لاق جارسلا نع هدنسب « دادغب خيرات » يف يدادغبلا بيطخلا لاق

 خيش » لاقو )50/1١7//١57017( « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذو

 . « رخآ مسا نع فرحم هلعلو ةمجرت هل دجأ ملو ؟ وه نم فرعأ مل يربطلا

 ست) مقر رثألا يف . ( لضفلا ) ىلإ ء ( لضفلا ) نم همسا فرحت دق معن : تلق

 و ؟"ه88و ١4455 شت ) ماقرألا تاوذ راثآلا يف وه امك « (لضفلا) حيحصلاو ء(

 يتلا «٠ مجارتلاو ثيدحلا بتك نم هريغو « « راثآلا بيذهت » يف امكو ع« (”510/4و 5

 . مسالا اذهب هذيمالتو هخويش ركذ ىلع تقفتا

 ةبيتق نب ملاس ىلإ ةبيتق نب ملس نم (15055 ست رثألا يف هخيش مسا فحصتو

 هتبثأ ام حيحصلاو

 « دادغب خيرات ١ و « (14875/6/4)« تاقثلا ١ و « (9604/117/1) « ءامسألاو ىنكلا ٠ :رظناو

 . ("191/944/1) « ىنكلا درس يف ىنتقملا »و « (610/97 7550/1

 هو 2 )4417/1١98/9( «طسوألا مجعملا ١ و « (0184/0ه/#) « كردتسملا » : يف تايورم هلو

 1 . 4//0)و © ( ؛4/5) ؛ ءايلوألا ةيلح هو « (”81/115/1) « قالخألا مراكم

 (؟7:8) يطساولا نسحلا وبأ - 5

 ( شا" /ر' : بط)

 اناا



 (شا١/را : هت )و ء ( ش١ /ر١ : ست)
 نبا هنع تكسو . هل مجرت ٠ ةرشاعلا نم :يطساولا « دواد نب لضفلا « نسحلا وبأ

 . متاح يبأ

 هت) سنوي نب رمعو « (708 ست) يسلايطلا دواد نب ناميلس دواد يبأ : نبع ىور

 يبأ نب هللا دبع نب لهسو ٠ )704/55/0( ٠ ليدعتلاو حرجلا ٠ ةبيتق نب ملس ةبيتق ىبأو «

 /ه) « ةمظعلا » يلجعلا هللا دبع نب حلاصو ع (0785/10/16) « نابح نبا حيحص د يطساولا لهس

 دسأ نب شيرقو ١ (8658/4/150) « ريبكلا مجعملا ٠ ثراولا دبع نب دمصلا دبعو ,.( /11/ها/

 بيذهت » يناقلخلا يسوسرطلا يبضلا دوأد نب ىسومو ء ((47/518/1) 6 يناهبصألل ةوبنلا لئالد »

 . (458/148/9) « يناثملاو داحآلا ٠ يريبزلا دمحأ يبأو ٠ (5191/01/19) « لامكلا

 تكسو ("8614/57/7) « ليدعتلاو حرجلا ١» يف متاح يبأ نبا هركذ : دلاو ليدعتلا

 . اليدعت الو احرج هيف ركذي ملو « هنع

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو

   ”0دايز نب لضفلا )هه٠١٠١٠١(

 فت : بطر : ١ارلاش( 0

 هفرعي ملو « ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل « ةرشاعلا نم :يطساولا ؛ دايز نب لضفلا

 ريسفتل ٠ هقيقحت يف يكرتلا خيشلا هامسو « ددرتو هيف برطضاو , )٠٠١44( يلبق ركاش خيشلا
 هتمجرتل ضرعتي ملو  هتمجرت تقبس دقو  (يطساولا دواد نب لضفلا) (181/7) ؛ يربطلا

 . ٠١٠١86( : ست) يسلايطلا دواد يبأ : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم « رفعج وبأ : هنع ىور

 )1٠١44/8/4( « يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 حلول



 ةمجعملا ءافلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 هو (57/؟/8) « ليدعتلاو حرجلا ١ يف مجرتملا . وه هلعلف . ةقبطلا هذه نم وهو « يدادغبلا ساسطلا

 . ىهتنأ . (441/4) : نازيملا ناسل ٠ يف ةررحم ريغ ةمجرت هلو © ("50/17) « دادغب خيرات

 2 يرصبلا يسلايطلا دوراجلا نب دواد نب ناميلس « دواد وبأ : وه انه هخيشو : تلق

 تمجرت دقو « ثيداحأ يف طلغ « ظفاح « ةقث . ةعساتلا نم :704 ةنس يفوتو "١ ةنس دلو

 دقف!؟ هريغ مأ !؟ ساسطلا وه له هديدحت عطتسأ ملو. هريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا » يف هل

 رمع نع « يطساولا دواد نب لضفلا نع « (1840/ 1/9) « راثآلا بيذهت» يف يربطلا جرخأ

 . ًازييمت (ساسطلل ) تمجرت كلذلو سنوي نبا

 - بوسنم الو « ينكم ريغ دايز نب لضفلا زييمت 4

 . نابيش : نع يوري
 . ( 16١8/4814/7 ) « يليقعلل ءافعضلا ٠ :رظناو

 . يدادغبلا « ساسطلا عايب ١ دايز نب لضفلا ؛ سابعلا وبأ زييمت

 4) « يرختسملا » يلع نب مصاعو « ةفيلخ نب فلخو . شايع نب ليعامسإ : نع ىور

 . ديربلا نب مشاه نب يلعو « ماوعلا نب دابعو « يبلهملا دابع نب دابعو 2م0/1/

 نب قاحسإو ء 0/5/51/1) ؛ طسوألا مجعملا ١ يضاقلا ديعس نب ىلع نب دمحأ : هنع ىور

 « نايفس نب نسحلاو ٠ يئارجرجلا حابصلا نب دمحم نب دمحأ نب رفعجو . يبرحلا نسحلا

 يزارلا ةعرز وبأو « ايندلا يبأ نب ركب وبأو . يوغبلا مشاه نب ميهاربإ نب نوراه نب ىسومو
 : لاقف هنع ةعرز وبأ لثس و :متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « ةقث خيش ١ ساسطلا عيبي ناك هنع تبتك

 . « ةقث ناكو ٠ : دادغب خيرات يف يدادغبلا بيطخلا لاقو

 . ٠ نايفس نب نسحلا هنع انثدح » : لاقو تاقثلا يف نابح نبا هركذو

 نك



 .( ة9ل١91/950/1؟) « دادغب خيراتد»و ٠ (114م1/؟/5/و) , تاقثلا » و « (”55/75/90) «ليدعتلاو

 عههمم هو م

 رثكأ نممو لبنح نب دمحأ باحصأ دحأ « ناطقلا دايز نب لضفلا زييمت ١

 هنع ةياورلا

 « يلدنصلا دمحم نب رفعجو « يمدالا ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ : هنع ثدح

 . يوسفلا نايفس نب بوقعيو « ربنعلا ىبأ نب باهولادبع نب نسحلاو

 لاق يلبنحلا رفعج نب زيزعلا دبع نع تثدح ٠ : بيطخلا لاق : حيرجتلاو ايدعتلا

 وبأ ناكو « هللا دبع ىبأ دنع نيمدقملا نم دايز نب لضفلاو : لاق ؛ لالخلا ركب وبأ انربخأ :

 . ىهتنا . « هللا دبع يبأب يلصيو همركيو ١ هردق فرعي هللا دبع

 . ( ”0/910/95/11 ) « دادغب خيرات ١ :رظناو

 :هلعلو : تلق

 )80/1١(- « ءامسألا بيذهت » يف يذلا 2, دايز نب ليضفلا زييمت 7

 اذه : لبنح نب دمحأ لاق » : دايز نب ليضفلا لاقو :هيفو ! ًارغصم ؛ ءايلا ةدايزب فحصتو

 ةنس نيثالث : لاق وأ  ةنس نيعبرأ ةدم تب ام « يعفاشلا نم  هتماع وأ هلك !! نورت يذلا

 ,هل هرفغتسأو « يعفاشلل هللا وعدأو الإ -

 نع لبذح نب دمحأ تلأس» :دايز نب ليضفلا لاق )0/٠١( «بيذهتلا بيذهت » يفو

 : امأو . « هزيجي ال ناكو هركملا قالط يف ةالولا ضعب هبرض » : لاقف كلام برض

 *  4يف يذلا دايز نب ليضفلا زييمت ٠ ؟80/8) « ءايلوألا ةيلح ( .

 نأ « ةريره يبأ نع « ةملس يبأ نع « ةبابل يبأ نب ةدبع نع , يعازوألا : نع ىور

 « كضرقنل معن » :هل لاقف « هاضاقتي ءاجف ٠ لبالا نم ركب عك هللا لوسر ىلع هل ناك الجر

 هورهني نأ لي هللا لوسر باحصأ دارأف هلي هللا لوسر ىلع حلأو ! هيلإ جاتحم ينإ لاق

 2و



 ةمجعملا ءافلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 دجن ال : اولاق « هل اورتشاو هوضقا كلي  يبنلا نم رذعأ قحلا بلاط نإف ! هوعد ؛ : لاقف

 . « هورتشا » : لاقف ! هركب نم لضفأ

 يف هللا همحر  ملسم مامإلا هجرخأ دقف . هببسب لضفلل انمجرت يذلا ثيدحلا امأو

 انثكدحو » : ملسم مامالا لاقف هظفل لثمبو ؛ يربطلا دانسإ وحنب )١18841/٠٠١5/9( « هحيحص»

 - تباث نب وهو «  يدع نع ةبعش انثدح ؛ يبأ انثدح «  يربنعلا وهو  ذاعم نب هللا ديبع

 ةنيدملا ينعي ةبيط اهنإ » : لاق هك - يبنلا نع « تباث نب ديز نع « ديزي نب هللا دبع عمس

 « ةضفلا ثبخ رانلا يفنت امك ثبخلا يفنت اهنإو

 ةهوعععمم

 (7017) جرعألا سابعلا وبأ

 (يئاسنلاو « يذمرتلاو , دواد وبأو , ملسمو : يراخبلا)
 ( ش1 /ر' :بط)

 (شا١/را :هت)و ٠ (شا١ /ر١: سق)

 يدادغبلا « ًالصأ يناسرخلا « جرعألا « ميهاربإ نب لهس نب لضفلا . سابعلا وبأ

 زواج دقو  نيتئامو نيسمخو سمخ ةنس يقوتو « ةئامو نينامثو سمخ ةنس وحن هدلوم : ةافو

 . قودص ةرشع ةيداحلا نم  نيعبسلا

 نب ىيحيو 2 (١١201ست) ثيبخلا يضفارلا يفوكلا يدهنلا ميهاربإ نب لوخم : نع ىور

 . (1445 هت) قاحسإ

 « )7/94/١( « ينطقرادلا ننس » يمدآلا ليعامسا نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ : هنع ىور

 ٠ ةمثيخ يبأ نب دمحأ نب دمحمو 2 (8579/174/9) « ريبكلا مجعلا : ريهز نب ىيحي نب دمحأو

 . لولا يقهيبلا ننس ١» نارهم نب ليعامسإ نب دمحمو , (0707/5/5:01/ه) ؛ طسوألا مجعملا

 « ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 3 !! اديج « ادرف « اثيدح هتوفيال ناك « دادغب ىثدحم رابك نم « ًانقتم « ًاظفاح « ًاقودص
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 يربطلا خويش مجعم ةمجعملا ءافلا باب

 ةدوجو « ةفرعملاو ءاكذلا يف ىنعي ٠ : اقلعم بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا لاق  ىهاودلا دحأ ناكو

 . ملعا هللاو . « ثيداحألا

 هو ء (209/5/90 ) ؛ ليدعتلاو حرجلا هو 2 ( 5608/1/١ ) « ءامسألاو ىنكلا » :رظناو

 2 (0800/ )554/1١5  دادغب خيرات ه و «٠ (877/194/1) ؛ نيعباتلا ءامسأ ركذ ١ و « (9//11881/10) ؛ تاقثلا

 لاجر هو ء (1887/15/5 ) ه ملسم لاجر هو « )184/17/1/١( ؛ ميحصلا يف يراخبلا مهنع ىور نم هو

 /؟؟9/؟ ) « لامكلا بيذهت هو 2 ١159/٠١6١/8( ) « سيرجتلاو ليدعتلا هو ؛« (151/508/؟ ) « يراخبلا

 تاقبط هو 2( 17 )094/١5/ «ءالبنلا مالعأ ريس هو , (0/4/001/15) « ظافحلا ةركذت هو ؛« 4

 )84494/544/١( « ىنكلا درس يف ىئتقملا »و 2« (4470/117/1) « فشاكلا هو ء 48/١//1١11( ) ؛ نيثدحملا

 /8) «٠ بيذهتلا بيذهت هو 2 (478/7 هر ) « نازيملا ناسل ١ و « (0784/4719//ه ) « لادتعالا نازيم هو

 تاقبط »و « )١08/١( ه« ليصحتلا ةفحت »و « 0407/445/١( ) « بيذهتلا بيرقت هو 2( 508/ 4

 . )75١١7/441( « يربطلا ريسفت لاجر »و ١ (ه160//١/07) « ظافحلا

 بقلي ناكو « يقشمدلا مش « ينيئارفسألا . لهس نب لضفلا زييمت 45

 . بذكلاب مهتم هنكل حيحص هعامس ؛ ةئامسمخو نيعبرأو نامث ةئس يفوت « رتشألا

 . (0097/447/4 ) « نازيملا ناسل ١ :رظئاو

 اذ ) بقلملا « هللا دبع نب لهس نب لضفلا . سابعلا وبأ زييمت 6

 ةنس لتقو ٠ ةئامو نيتسو ىدحا ةئس دلو ١ نومأملا ريزو  ملقلاو فيسلا ينعي  (نيتسايرلا

 . رهشأ ةسمخو « ةنس نيعبرأو ىدحإ نع « نيتئامو نيتنثا

 .(001514/9997/1) « بابلألا ةهزن دو )637/814/79/1١١(2 « دادغب خيرات ٠ :رظناو

 ةهدوععدمعمو#

 (7؟ها/) يدنواهنلا سابعلا وبأ 4

 ( ةجام نباو . يذمرتلا)

 (شا7/را* :بط)
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 ةمجعملا ءافلا باب ش ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ( شا/را قت)و (ش4 /ر4 : هت )و « ( ش4 /ر0١ : ست)
 ةنس يفوت : راسمسلا « يدادغبلا مث « يدنواهنلا « حابصلا نب لضفلا . سابعلا وبأ

 . دباع « ةقث « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو سمخ

 ست) ةيلع نبا ليعامسإو ٠ 50984 ست) يناعنصلا ميركلا دبع نب ليعامسإ : نع ىور

 ليعامسإ نب نسحلاو , (؟1800 ست) نوع نب رفعجو « (898 قت) راجنلا نب بويأو (0001

 دمحمو . (ت)و , (14:05لهت)و , (/48و 95١" ست) ةنييع نب نايفسو 2٠١4( ست) يلجبلا

 2 (8115و "ا "كو ؟4161و !؟ة16هدو 45١78و 77هؤو 76:75و 74١1١ ست) ناوزغ نب ليضف نبا

 ديزيو ١477( هت) ملسم نب ديلولاو ٠ (”1”7و 7761 ست) ريشب نب ميشهو + (ت)و (١١1؟7/هت)و

 (1؟91 هت) ءيرقملا نمحرلا دبع يبأو . (؟8" قت) يرمعملا نايفس يبأو « (١45؟ ست) نوراه نبأ

 /44/؟) ٠ لماكلا » يذبرلا هللا دبع نب راكبو ٠ (ه"//١47/؟) « لماكلا ١» يزارلا ناميلس نب قاحسإو

 . (1189/؟910//ه) « لماكلا ١ لصاو نب دحاولا دبيعو ء« 0١

 لنح نب دفحأ نب هللا دبعو « )1778/5١4/5( « لماكلا ٠ نايفس نب نسحلا : هفع ىوو

 نب هللا ديعو «  ةيمهجلا ريفكت يف سيردإ نب هللا دبع نع ؛ ًادحاو ًارثأ - (؟07//١/١١)  ةنسلا»

 . 492/9 ة1//ه) ؛ لماكلا » ينئادملا قاحسإ

 , ةقث : هئوك ىلع هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تقفتا : حيرجتلاو ليدعتلا

 . هللا دابع رايخ نم « ًادباع

 ١١/ ) « دادغب خيرات ١» و (1580/1/5/4) « تاقثلا ١ و (777/77/97) « ليدعتلاو حرجلا ٠ :رضناو

 « بيذهتلا بيذهت ١ و 2« (1177/177/1) « فشاكلا ١ و (51//417/9717) « لامكلا بيذهت هو 9/91

 ١/١ بيذهتلا بيرقت هو « ماله « ١5/55/1١ هل لد 5 يربطلا ريسفت لاجر هو (ه1 .

 و« © © ج ج نس د

 (؟١06 : هت ) بلاط ىبأ نب لهس وبأ9 5

 ( يئاسنلا :  بيذهتلا يف هتمجرت نم يناثلا عضوملا يف ظفاحلا لاقو  يذمرتلا )
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 يربطلا خويش مجعم ةمجعملا ءافلا باب

 (شا1/رااهت) : بط )

 ناقربزلا نب هللا دبع نبا  رفعج بلاط يبأ مساو بلاط يبأ نب لضفلا « لهس وبأ

 يدادغبلا مث « لصألا يطساولا  بلطلا دبع نب سابعلا لآ ىلوم  مهالوم « يسابعلا« يمشاهلا

 يفوتو « ةئامو نينامثو تس ةنس هدلوم « بلاط ىبأ نب سابعلاو « بلاط يبأ نب ىيحي وخأ

 . ةقث « ةرشع ةيداحلا نم « ةنس نوتسو تس هلو نيتئامو نيسمخو نيتنثا ةنس دادغبب

 . 300١( هت) ربحملا نب دواد : نع ىور

 . (؟1له١ هت) يربطلا رفعج وبأ : هنع ىور

 « ةقث ناك ٠ : لاقو . « دادغب خيرات » يف بيطخلا هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « تاقثلا » يف نابح نبا هركذو

 « لامكلا بيذهت »١و ء )9//١14880/0( « تاقثلا هو « )31/99/954/١5( « دادغب خيرات ١ : رظناو

 بيذهت هو 2 (207/517/8) « بيذهتلا بيذهت )1471/1١71١/5( « ١ « فشاكلا هو )1/15/157/10( ١

 . )5894/1146/1١( ؛ بيذهتلا بيرقت هو « (21؟/8/١1651) « بيذهتلا

 . يدادغبلا « رفعج نب لضفلا زييمت 5

 . مساقلا نب شيشخ : نع ىور

 . يناربطلا ةملس نب رشب نب حلاص : هنع ىور

 . « هفرعأ ال : لاقف هنع ىبأ تلأس » : متاح يبأ نبا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . (ةالؤ4 /١959/1؟) « دادغب خيرات ١ و « (”45/5/ا) «ليدعتلاو حرجلا» : رظناو

 ههه هه هه

 صاوخلا « يمرخملا . رفعج نب لضفلا . سابعلا وبأ زييمت 4

 . ثراحلا نب رشبو « رامتلا رصن ىبأ : نع ىور

 . ( 5800/58/١1 ) « دادغي خيرات » : رظناو
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 ةانثملا فاقلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 رعاشلا ريصبلا يعخنلا « سنوي نب لضفلا نب رفعج نب لضفلا « يلع وبأ زييمت -

 ىمعأ ناكو « ولغلا ضعب هيفو عيشتي « اغيلب افيرظ ابيدأ ناك » : ىنابزرملا لاق

 . «ريصبلا بقلف

 , ()"مو/472/4 ) « نازيملا ناسل ١ : رظناو

 نب ديزي نب هللا ديبع نب دمحم نب رفعج نب لضفلا . مساقلا وبأ زييمت 94

 « ىلعألا رحسلا تقو ءاعبرألا ةليل ىفوت ١ ىدانملا نب دمحأ نيسحلا ىبأ وخأ وهو « ىدانملا

 اعبس هرمع ناكو « ءاعبرألا موي دغلا نم نفدو « نيعستو نامث ةنس « ةدعقلا يذ نم نولخ عستل

 ًادحاو ًارهشو 2 ةنس نيعبرأو

 قاحسإ نب ليعامسإو « يشاقرلا ةبالق ىبأو « ىدانملا نب رعج ىبأ هدج : نع ىور

 . يضاقلا

 . يليقعلا ورمع نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . )5819/990/4/١( « دادغب خيرات » : رظناو

 ٠ رهاد نب ليكو « ىنئادملا . رفعج نب لضفلا زييمت- .

 ىمرضحلا ناميلس نب هللا دبع نب دمحم : نع ىور .

 نئادملاب هنم عمس هنا ركذو « يدنجلا نب نارمع نب دمحم نب دمحأ : هنع ىور .

 . ( )5890/00/8/١١ : دادغب خيرات ١ : رظناو

 ( مساق همسا نم) ةانثملا فاقلا باب [6]

 )١١614( يدادغبلا دمحم وبأ 0١ ١

 (دواد وبأ)

 ( شال / ر"* : بط ))

 هه



 يربطلا خويش مجعم ةانثملا فاقلا باب

 (شا"/را'قت) و (شا“/ رد هت) و (شا“ / را خت) و (ش4 /ر١ ست)

 فورعم نبا  رشب نب دمحأ نب مساقلا : ليقو  دمحأ نب رشب نب مساقلا . دمحم وبأ

 . قودص « ةرشاعلا نم : يدادغبلا « فورعم نب رشب نب مساقلا : لاقيو -

 415/١9 ١/١4و "هزا١و ؟١/١ خت )و . ( ":7"05 ست) يصيصملا دمحم نب جاجح : نع ىور

 2 (١18451و 18561و 985١٠و4١5١٠ ست) برح نب ناميلسو 2 115/١( خت) ةدابع نب حورو ء 1١

 يو - 1١15( هت)و 2 (11/014و19985 ست) راوس نب ةبابشو ء(١01/؟ مترو (19481و 1٠١ هترو

 ناورم يبأ دلاو 498(  قت) ينامثعلا دلاخ نب نامثعو  أطخ وهو ( ةماسأ نبا ) ةخسن

 نب نامثعو ء- (”81/7) « نازيملا ناسل » ُْق امك  ينامثعلا . نامثع نب دلاخ : ليقو « ينامثعلا

 قت)و . (004 هت)و . 0١54”( ست) يسلايطلا دواد يبأو ٠ (455 قت) و (؟14 هت) سراف نب رمع

 عفان نب هللا دبعو , ةنييع نب نايفسو ٠ يشرقلا ورمع نب دلاخو . يرسلا نب رشبو . 6

 « (7//18145/7510) « رازبلا دنسم ١» ةبقع نب ةصيبقو « ثراولا دبع نب دمصلا دبعو « غئاصلا

 نب ديلولاو « مادقملا نب بعصمو « (405/0) « دادغب خيرات » كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحمو

 يبأو ٠ نوراه نب ديزيو ٠ يفئاطلا ميلس نب ىيحيو ٠ مزاح نب ريرج نب بهوو  ملسم

 . (؟8808 /65/5#) « رازبلا دنسم ٠ يدقعلا رماع

 نب ىلعملا نب دمحأ هللا دبع وبأو . يشيخلا نالاد نب دمحم نب دمحأ: هنع ىور

 ١ يريجبلا ريجب نب دمحم نب رمعو « قارولا دعس يبأ نب هللا دبعو . ءىرقملا يزينوشلا

 , يوطشلا لاله نب دمحأ نب دمحمو .  ةقرلا ليزن  خورف نب ىسيع نب ميهاربإ نب دمحمو

 نيسحلا نب دمحم رفعج وبأو يفقثلا قاحسإ نب دمحمو « ةميزخ نب قاحسإ نب دمحمو

 نب دمحم نب ىيحيو « يرودلا فلخ نبا مثيهلاو . يمشاهلا سابعلا نب نوراهو . قاقدلا

 . (؟200 /م45/5) «رازبلا دنسم » رازبلا ركب وبأو . دعاص,

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -؛ باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 عمك



 ةانثملا فاقلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . « دادغب خيرات » يف هتمجرت نم

 « ةقث ناك » : « دادغب خيرات » يف يدادغبلا بيطخلا لاق: حيرجتلاو ليدعتلا

 0 ةقك ا قودص » : ىفقثلا قاحسإ نب دمحم لاقو

 . « تاقثلا ١» باتك ىف نابح نبا هركذو

 /ه) « لماكلا ١و ء (1445/19/4) « تاقثلا ١ و « (ة41/ه/1//١479) « دادغب خيرات ١ :رظناو

 /8) ٠ بيذهتلا بيذهت ١و ع (#40780/9ه/7) ؛ لامكلا بيذهت هو « )١87/١( « نيحورجملا هو ع«(

 . )7١74/461( « يربطلا ريسفت لاجر »و « ( ه١/444/586 ) ؛ بيذهتلا بيرقت هاو « 2/1

 من 5 2 3 5 © #

 )١44( نسحلا نب مساقلا -

 (شا / را4"# : بط)

 (شا/ر١ : هت )و « (ش ١ / را" : خت )و ء (شا١ /ر44#1 ست)

 ملو « ةمجرت هل دجأ ملو . هفرعأ مل , ةرشع ةيداحلا نم « نسحلا نب مساقلا

 دجي نأ ىنمتو برطضاو هيف ددرتو 2 (815و 8645هؤو 8694و )١55 ىلبق ركاش خيشلا هفرعي

 « يربطلا ريسفتل : هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو ؛ هتمجرت ىلع هلدي ام تاياورلا نم هل

 . نسحلا ىلإ نيسحلا نم (١:و ١ا//١1 ف هيبأ مسأ ححص دقو 2 ئشب هتمجرتل 0/1

 وا4م#"و ١الدو 5١هو ١545 سق) - (دينس) بقلملا ىصيصملا دواد نب نيسحلا : نمم ىور

 "هزو "هالو 17و "اؤو 9265و "الو "7١و ”ه5و ؟ه١و ؟ا"او "الو 65١7و 59١5و 4١57و 95و 5101

 هاؤو هلا"و ه18و هاهو ه0كو ه ١0١٠و غ4هو ؛"48و ؛”#"و ؛”١و ؛ه١و ؛غ48و 1و ؛"او "4هو "97و لال؛و

 الكؤو ١595و ”مىكو 5ا/للو "الءو كالو 5اهو 5هالو 5804و 65١5و ١١51و هذالو هاو هنو ةكاكو هككو هكلو

 و171و 9514و 04١9و ماكو 41و ملالاو 4556و 1604و 44و 8848و 3450و ذلاالو 48١8و الث ١و اله 3و ال؛١و ال؛0١و

 ١١ممو 48١٠١لو ١٠الاو ١5١٠و 44١٠و "٠١ هو 9١١٠و ١١٠هول7١١و 9548و ةالدو ”ذؤو ة44و 9445و ؟999و

 و 4١١١و ١7١"و ١١٠١و ١9١١و 84١١و 81١١و ١١ا/9“و 57١١و 50١١و 4١١١و ١١١الو 95١٠و 9١٠١؟هو

 و 1"الوو 1ا/ل4و ١1"هالو زمهدو 1875و )4١و زاة4و 1١١ ١8و )55١1و )50١١و )١هالو 95١١و 5

 و 54١١و 5١و ا١هالالو ١16١و ١هل9و 4١ىكو 445١و 4١؛هالو 445١و 447١و ٠١4١و 4٠ ولا١ ١5

 عذا/
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 ةانثملا فاقلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و 10و 4كلاو مدكور ملكلو ةلكمو هلكنر ماذكر ةلفكر ةاخلو ملككو طلكفو 4171و 414
 و م864و م844و ملعلو م8 م15 م15 ماؤلو خاكخخو مخ156و م5هالو ماهو مخ14:5و 01

 و م١661و مك515و 6533و م47 15و م6417و ملكا 17و 4994و ملكؤكو ملحلكو مكاو مظتكو مو 00

 و مكحاو مححكو مكالكو مكالاثو ىكالاو مكالعو مكمحو مكهمالو م*الاو مهكفو 4660 1و 6818و 6

 و 8805و مهكةو 1615و 4444و 4م75و محو مم١1و خللؤذو 4601و مالؤالو مالمو مالالاثو مالالا

 و مكحالو مححاآو محكلو محكنو محكعرو محمكو مك47و مذحككلو 14١19و ماكو محالأو ملكحو محكلل

 و ةلاالو ة15١و 7١91و ١5١9و 1١١9و ١9مللاخو ةدكلالو 44١9و ١49"الو ة١ا4و ة٠لالو ةءاهو ١9لا“

 و ؟1؟هو ةكحكو ة؟4ملو ة45هو 4175و ١١94و ة"4.0و ة""[5و 95و 4819و ة!1هو 978هو 4

 و ة؟8401و ةالخكو ةال58و ةال5ءو ةالكهو ةالكءو ةاللدو ةالا؛و ةال0 4و ةك6ا5و 965205و ة؟2018و 6

 و ةة5مو 4951"و 1915و ةك48و ؟9 ١و 9905و ةمكللو ةملعاو ةلهاو ةكاو ةمزاالو ةماالو 44

 و )١4١٠و ١١) "هو )78١٠و )داو )١١دهو )١دكو ؟ةةككو ؟١955و ؟983+و ؟ةالثو ؟959و 698

 و )14١٠و )195١و 59١١و )50١١و ٠١ 4الو )١لؤلو )١١١١و ١١١فالو ١٠٠١ الالو ١1٠1تقو ٠6

 و ١٠هلهو )١ه4١و ١١هءمىو )١19١و 4١٠الؤو 4١١هالو 4١٠؟١و ٠١4١١9 5١41١٠و ١٠١"44و ١٠ا/

 و ١٠ا/لاالو ١١الآ؟4و ١١الامو )١1الا5و ١٠الا4و )١56١و ١٠١هالفو ١١همالو 8448١١و 6789١٠و ١٠ه“

 و ١١مكالو ا١١مككو ١٠١م95و ١١الف4و ١٠اله)و ٠١١ الالكو ١١الالاو ١١ال55و ١١الهؤو ١١اله١و 4/٠٠١

 و 67١١١و ١١١ ١١١4١9 ١4و )957١و )9١هدو )91١٠و )9176١٠هو ١٠١ة؟)الو ١١؟4١و 4١9١٠و ١١مذحف

 و 544١١و ١١هدمو )54١١و ١١هه9و )١"الاو ١1١١و 88١١١و ١١١مكو ١١١م#فو ١١١مذاو 8/٠١

 و ١) وغهلا١١ و0-#١١8 و١١891ا ١184179 الهلو ١١ال١45و ١١ا4'و 57١١و 55١١و ١5١١و 28

 و ١١9 و١١998١ و١١97 وه١١55 وككة١!١! وزفلاة١١! وحكحة!١! ولا١١١١ و١١١١5 ١١١719 5١و

 و ١؟١9١و ١٠١ و١9؟١7 و١56؟١ و١١١١١ و؟١١1؟١! وه"١؟١ ١7١7١9 و١04؟١ و١55؟١1 ١5١١8759

 و 15٠ و١718 ١١7019 و1*١77 وؤه1؟١ و١710 و١77181 ١١171459 وىة1؟١! و١79١0 ١79159

 و ١158449 ١75١و 14459١و ١؟:448و ١؟4ال9و ١؟4هدو !١7١هذو !7١هالو ١؟"ه15و ١؟880هو 017

 و 1944١هو ١؟91ل1و ١[ةهكو ١ 7ة:ةو ١ 7؟خ54و ١؟مك1و 4١8١١و ١؟المالو ١؟الك38و ١؟الا8و "4

 و "1188و 185١"8و ١"ءهقو !١"ءهمو !سدالوو ارو )8075و 1914و )52ددمو !5-ب8و 4

 و 13للرو 3١مل 1"انخو 11مل 117الو 1و 13و 1914و الو 1315و مالك

 و ١"ةا/ل9و !١ 4ا/لهو "١ 4ا/لءو 154١و ١:"هو 85١ددو 8١"ؤالو !؟"الفو !؟ظالمو 1١"ظادو لا

 و )"4١51و "١ هالالو ١"هالالو ١"هكمو !١#"همؤو ١"همالو ١"همدو 7١"هئهو ١"١81و ١؟هلهو ١
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 ريبوكفو ةالة4بو ربواو 2059 لافلهو ل1 و ١الفممو )الواو )الفككو ١الةهؤو ١الوما»و

 و 18١0 هو 18١ و18١8 وفلء١4 و18١7 ١8١51١9 1الو 18علهو 80118١1و 18004و ١٠18و )الفحك

 و 1414و امل "١و ا١مل1الو ١مل155و ١15١181و املاؤو املاكو 4١١481١و ١١٠14و ا١8ةكو اه

 و 8١؟1١"و ا١ملذكو املكلو املمالو 1م0184و ا١ملال5و ١8١الهو 8155١و ١12١و امذ14ا0لو 65

 و 1894و 1م590هو ١1م184و 18؟ال4و 1مكامخو 1815و 1858و ١ م4١45و 8505١1و 4508١1و 4

 و ١84441١9 1845و 847١1هو ١1#84"١و 18415و 1١8 ةالو 418١مكو ا1م"الالو 1881و ام"ب19و معد

 و ١86١49 ولالهم١ا وه4هم١ا ١80059 08١86١و 4455١و 44١الفو 84١ال١و 18455و 84١هالو 1848“

 و 14ال75هو ١مالا١و ١مالءالو ا١مالء4و 1مالكأو 1مككو 1مك148و ام5لالو 4١185و اخد مذاو 0

 و امى11لو اممكاخو 1845١9 18م16و 1881و ١1مالككو ا4١الالكو ا4الالفو ا١مالكدو 4١اله5و ١مالو*

 و 4474١و امه)الو ١834١ 4و ١85١ 15و املمذكو امملال١عو 84١ه5و اذخد٠و ١84169 امذخكاو اذهالا

 و ١5١ ملخو 95١) كالو ١9١ 71و )١ة؟١لالو )مكفهو امكخذلو 85605١1و امكه١و ا١مقك45و ا48544و 46ه

 و 9891١1لو 984١و "١9 مالو 98١ماو 1988و ١1؟"امو 1915و ١1؟"15و 1١9 ءالو ١9١ ةللو 4

 و 90١م5و 9١هالاو ١ةه"مو )؟ههزو !904١الو ١؟ه41و 9١1ه؟او 9١؟0١45و 9474١و ٠١9415١و

 و 91١/ال؟و 9١1اللهو 44١"5و ا١ةكالكو 1ةكالاو 1ةككللو !ةككحو ١ذ54الو 954١و 48١1+95و 4

 و ١ة4844و ١؟مالفو 4١مكحكو ا9١مك9"و |؟مهفو !؟ما4و ١9875١1و 9١ا/91و ا9١ا!لث7؟و 9١الفاو 9

 و ١؟ةىكو ا١ذ؟ذالكو ز١؟ةككو 955١و !5١ة[ةو 194479 19978و 9957١1هو !5١95١و ا١؟ىك4و ا١؟445

 و 5178و 5و دلو ؟دلل#و ؟ءكللو ١7دا/اظو ؟ددكمو 417١٠7و ٠7الالو 19١١٠7و ١ةةحال/

 و 5و 1و إو داو 72144 7كالمو 1١7ال5و 55١7و 5١7م 544١5و 7االال

 و 4١5ة18و 5١44759 و5١445 5١141949 5١4559 47١7هو ؟١4١5لو ؟١"ؤالو ١5الؤو 49١٠و 505

 و 5١5ل5و 1١5)5و ١7ت5ءجو ؟١ها/ا“و ١5ه54و 068١75و ١75هدالو ١7هالا١و ؟١هلالو ؟6١ا5١و 506

 و ؟١الؤالو ؟١5ال[4و 75*الع4و ؟١كك4و ؟١5ككلو ؟١اهمو ؟١”ههو ١٠7”ه4و 514١٠5و ؟١اطلالو 5٠

 و ١5ةلؤو 5١41 1و ١5فلدو ؟١ذنكو ؟١ فذكر ؟١محلاللو !١لككو !4١٠لك56و ؟458١و ؟١لاؤو 54١

 و 11١١ "1و ؟١51؟9و ١١١5و ؟ء١فزالو ؟ءفرزذكو ١5ةىملاو ؟9١]لالو ١7؟ههو ١5ةه١و 9178١5و 4

 و ؟1١١؟8و 51١١ لو ل95١ 5)4١١مو ١١51و ١١5مكو ؟١١5كالو ؟١١هالو 91١١5و ؟4١١5هو “5٠١

 و 78١5و ؟7١١هو ؟١١؟17و ؟١؟18و ؟1١؟5١و ؟54١١5و ؟!١9١و ؟1١١لالو ؟1١١للو ؟98١١1و 1

 و 444١5و ؟48١“و ”؟!١[١كو ؟١" ماو ؟1الالو ؟١""هو ؟!"١41و ؟ا١"54و ؟١؟55و ؟١؟هالو “5١47

 و ؟9١المو "!هالاو ؟)١ه5لو ؟١4١١5و ؟١هظلو ؟15١1)0و ؟4١6١و ؟4954١و ؟4١التو ؟4١ 5و 4

 كاد



 يربطلا خويش مجعم ةانثملا فاقلا باب

 و مرد متكفو ١115و 51١1و 51١5و ؟لككو ملهقكو ؟١هذهو ماهداو ملهلاو 1

 و 7١0479 ؟107517١و ؟15مالو 1١51/4 ؟لدكهو 50١1و ؟5١همو ؟5١ه5و ؟5١ه4و 4 7١545

 و ؟ا4الالو ؟امكلو ؟!850١و !84١1هو !ا١84١و ؟8177١١و !415١و !؟!1 ١١81و !؟١الؤ5و ؟١الهرو 5

 و "554١و ؟5١ه١و ؟9١!االو !!ة؟اؤو !|970هو ؟919١و !١5١١مو !!7١5١و ؟144١و ؟امخخلو 5141/4

 و 11١459 4١75هو ”؟١١١٠و ؟5١١5و ١٠١١5ءو !١؟60و !١!ةنكو !ا!ذمىكو !لةملاو ؟9١ال6و 5

 و 7111و 15١15 74١771و ؟7؟6١١و ”؟؟١١١و ؟؟5١١و ؟١١7ؤ4و ؟١5مالو ؟١5هاو ١١7الالو ا

 و ؟1؟!ة4و ؟؟5١؟و ؟؟١ 84و ؟1؟18١و ١7؟١ال١و ١؟1١هالو ؟١[1همو !؟!ه١و !؟١ه١و ؟؟4١ةو 515141“

 و ؟71ةمنو 5118و 15178: ؟؟700و 7711و ؟؟1هؤو ؟؟؟ه4و 7؟؟؟هالو ؟؟؟41و ؟؟؟"5و

 و ؟؟1لاو ؟؟؟ا/لو 5184و 1؟8هزو "هاو 7745و 44١1و "41و ؟؟"١ا/و ؟؟"4١1و ل

 و 77461ا/و ؟؟1 60و 15؟7١4و 57؟4غ9١و ؟؟لوكو 1؟ظوملو 151م4 ؟7خمخو ؟؟8م1و 55مل 5 0"الا#

 و 7؟:ةذ١و ؟؟1م1هو ؟؟41الالو 1؟4”4و ”؟1+و ؟؟:هالو !؟441زو ؟"؟1"١و ؟؟١4الو ”؟755١1و9 0١

 و ؟1همالو !"!ه1هو !1!؟هالؤو ؟؟هالهو 7؟هامو !؟هل18و ؟!ه١1و ؟7؟هدالو !9504!7و !1601١1و 1

 و ؟7335و ؟1دكالو 115519 1750م 15ه 7؟118و ؟751لو ؟1؟ة14و 1154و ؟؟هطمو ؟؟هم١

 و 7701و 1114و ؟؟ا/ا1/و ١١١1و ؟؟الءجو 1و 1و كفو 5599و ؟؟ةخخو 54

 و ؟؟ا045و ؟؟084و ؟؟الالالو ؟؟الالدو ؟؟الالكو ١١و ؟؟ا/الو 15و 711مل 7/1 ال

 و 515841 ؟؟58415و ؟؟4ال”و ؟؟مالاو !؟مهاو !1874١1و ؟!1خا14و ”7؟8017و ؟؟١١1و ؟!الوؤو 5

 و ؟191/الو ؟؟15ا/4و ؟؟ةكالو 715441و ؟؟917هو !؟ةلذر !!ؤ14و ؟!1؟ءفو ؟!ةءمو ؟!؟ 2و

 و 11080و 5114و 51901و ؟ظءلؤو ؟ظءل1و ؟1ظدلرو ؟ظابمو ل دبدو !!ة41و ؟!ةرخو

 و 5881و ؟ظلدو 5" ١111و ؟ظلدمو !ظءفمو ؟ءالزو ؟ظدالالو ؟لدكلو [ مالو ؟دوزل

 و ؟"1815و 1؟ا40و ؟811/4و ١591و "لو لاو "هالو ؟لظاهألو 5114و سالو لاا

 و 18115و 17141 ؟1189و لو الو او دو "لهم 1و1 1144و م“

 و لو للتو 1ك 1س ؟8خفو 181م4 ؟911و همر "هاو لاهو

 و امو ؟؟1ملو 1110و 4و لو لمإلو سامو 1س لو او كلامو مالو

 و 58ه١الو ؟1"8ةالو ؟1"ةنكو ؟"4 مو 7114و 7114و "1151و 1717"7و ؟"١47و "4114و رسول

 و ؟"هكلكو ؟!"هكنو ؟"همحو ؟"ههكو ؟"هولو ؟8هغ5و سمو ؟مومالو سهو "م لالو ١

 و 55151439 158344و !؟"114و 155119 8194و 15و 58و ؟مقالو ؟"هؤكو ؟"هحمو هما

 و ؟91/48و ال5 اللهو ؟مالاو الو الالو سالو ؟الاالو لاهو "شجر مجول

١7 



 ةانثملا فاقلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و م1 5” اسما مرساودو 7مالوهو اخو سايرلاو الو مطار »و ممبححو ا

 ر "0١1865و ؟78مالؤو ؟؟51متنو ؟؟"منكالو !188415و ؟؟ظ41و ؟"مل"4غو ؟"م05و "ماو 1و م

 ر "1950و ؟9945و ؟989415و ؟"9؟17"هو ؟4"897و ؟"ؤ11و "١141و ؟"والو ؟"9105و ؟"مؤا/لو خ1

 رو 1510٠١ 51٠559 !؟1 041١و "!"ةة3و !_"ةنزو ؟"فهدو !"ؤالاو ؟"؟هو ؟"ةه54و ؟"ؤهكو 5

 رو 5١٠١55و ؟98١1الو ؟؟917١"و ؟:١مل)و ؟5١1دو ؟1ءهاخو ؟ع مالو 1154و !"0١1١1و 5525و هه

 و 5١١54و ؟؟؛١ 55و ؟١4ههو ؟١1هالو ؟4١4هو ؟١5١4و ”؟١4"لو 1٠٠ ١59 1:١”؟ و١8 ١:؟ 511١5١9

 و 51591و !1؟559و ؟1754و ؟:؟؟7و ؟١١47و ؟5١17و ”1١45و 511859 ”١141الؤو ؟١1ا/4و ؟11 8

 ر "1589و ؟1585و ؟41580*و !41؟81"و ؟4ال8و ؟11؟ا/ا"و ؟:؟و 115هؤو ؟:؟هالو ؟:؟1غ9ؤو 4*1

 رز 1111الو "1155و !"١:4مىلو ؟؛"9.0و ؟؛"الا؟و ؟4؛"54و !؛“هم1و ؟45"4و 517409 ؟:7”؟"و ؟؟11*

 و "4؛:ةالو "1197و !5189و !414الو "4446و ؟14ا/5و ؟:؛غالكو 114159 !1:4ه5و ؟14255و 5٠

 ور 141558و "1045و !"4ه1هو !4:2/5و "؛هالاكو !”؛ها5هو ؟؛هالاو !:ه9١1و ؟4ه5١و ؟1:ه١٠١و ؟5ه٠؟

 رو 1115١9 ؟5١55و 1555و ؟:هة148و ؟55914و !؟4هزدو !؟؛همالو !:؛هالاو ؟؛هالؤو ؟غهالاو 8

 رو "1118و ؟1353و ؟45580و "1557و ؟8"4ه 1و !؟4555و !؟1":1"خو 74577 ةو 511719 ”:51الو 266

 و 519ل١5و ؟1ا/90و ؟1ا59و ؟12ا/18و "5ا/االو ؟؟ال0خنو ؟:ةةىملو !:5كمو ؟:”41هو ؟؟51لالو ؟؟/5

 و ؟؛المكو و 510781١9 ؟5الالالو ؟؛الالكو ؟1ا/59و ؟1ا/هالو ؟4ا/4هو ؟غا/ء “و ”؟4ا/١4و ؟غالالا

 رو 1:458و ؟1:مللكو !؟148617و !:م88هو ؟:ملهالو ؟:م417و ؟؛مللخك؟و ؟51859و !؟:ملالو ؟1808و 85

 ر 5؛:ؤ5١و ؟5١1:9و 1590 ١و !:ملحتو !4ملخهو !؟:4غ954و ؟:م5و ؟:ملااو !:484خو ؟:ملخكو "4مم

 رز 5:؟ا!5و ؟1؟الء0و ؟:ة١6و !؟594الو "1915و !7:ة41و ؟:90"9و !:971و 7:91؟ا/و ؟:و١11و <19

 رو 5501515و 5595و 5505١9 ؟18١50"و ؟:؟9الو !1495و !1:141و !:ةرذخو !؟؛ةرلهو !؟19ا/لالو 95

 و 55ها10١و ؟ه74١1و 5ه18١و ؟"ه١٠و ؟ةهحمالو ؟ه1١ا/هو "هاو ؟”هحمهكو ؟هءداو ؟هدوهو ؟ةتالو

 و 50518و ؟١١55و ؟ه)95١و !؟هام'و ؟هلالاكو 7هلمو ؟هلااو ؟هلهكو ”ها15١و 50١11١9 ؟هزال؟

 و ؟هلا5١و ؟هللدؤو مهد ؟ه191ا/و ؟ه؟مالو ؟هالالؤو ؟ه559و هاو ؟هالحو ؟هاغغو ؟هالالإل

 ور 551516١9 ؟5984و ؟ها"هالو ؟هالهدو ؟ها"غ5و 5ه"4هو ؟هز"ععو ؟ه"امو ؟هااو هلاك ماا

 و 5575819 55988١6 ؟51"لخو ؟ها"الالو ؟هطالاو ؟هالالاو ؟هطالءو ؟هلكقو ؟هالظامو ؟هلكككو ؟هللكك

 رو 590455و 101504و !0419و !ه144هو "5444و ؟ه:؟"و ؟هؤاا/و ؟ه١1الو ؟ه52الو ؟ه12.6و ؟هزلوال

 رو 55500و 10435و !5ه١49و !"هؤملمو ؟هك1لو ؟هوالالو 1ه110هو ؟ه1ا/و ؟هة5ال١و ؟هو 58و ”هع 4

 و 555019 "هد 43و !هه4الو ؟9ه 18و !هه110و !همالؤو ؟هوزطو ؟همللالو !همالو ؟هم157و هو

 كحلدوا
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 ةاثملا فاقلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و ؟الاهو مالا 41و اا ؟ارراموو مايوعمو 1و مااا هو 4و 25 راو اا

 و ؟الا5ؤهو ؟الاكذؤ5و ؟الا9178و ؟ال'ؤ15و االاما/و ؟الاكى1و ؟ا/لالالاو ؟ا/االاو ؟الاك4و ؟ا/لا”هو ا

 ورا ؟الكه الو ؟ا/ا8و ؟ا/5و 1/8154 اا/الاهو 1ا/الالاو ا؟ا/اخاهو الاثاث ددو ال554

 و ؟04175و ؟الك١ؤو ؟الك١الو "ال١5 5و !؟الك١٠و ؟ال١5دو اا/لاخؤالو ؟ا/مالو ؟اللمكو ؟اللملو الك

 و ؟ا/504و ؟ال:ا١0و ؟الك58و ؟ال:55و الال:هؤو !؟ال؛كهالو ؟الكهاو ا!ال41:هو ؟ا/:7"هو ؟ا/:5#و 4

 و ؟0له44و ؟اله؟5هو ؟الدالاو ؟الهالءو الالهاكو ؟ا/لهدمو !؟الهداو ؟ال11ؤ5و 5/15١ ؟الكنخ5و 4

 و ؟اهؤاو ؟الده 86و ؟الدالؤو ؟الهكهو االهكؤو ؟المكاو ؟الهدالو ؟الهدؤو ؟الهداو ؟الهئؤو ؟الهؤك

 و ؟الككوو ؟الكك1و 1و ؟ا/اكملو ؟الثكو ؟لكللو ؟ا/الالو ا! التو الل ا#و ال

 و ؟الالككو ؟الالالاو ؟الالا١و ؟الدكمو ؟الثكلو ؟الكخحو ؟ا/امالو ؟الكمحو ؟الككئ4و 1م ا

 و ؟ا/مالاو 5804و ؟المولالو ؟ا/مو ؟اط حدو الاوفر ؟الالطاو ؟الالزاو ؟الالالكو ؟الالالالو ؟الالالا

 و1149 1١1/9 1179و خكو الالو لاو 38و الو هالو هثو هالو لو 77/1 خت)و ع (١5740و ؟اخخمو 71/41/37

 (هه 5و 5358و "9١و 5848و ؟الالو "54و 7615و !_؟8و "!5و 9١ةو 594١و 595١و 1ه١و 448١و 585١و ١54١و 9*١

 .(١؟"و هترو

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هع ىور

 ( 8748 /7//001) « يربطلا ريسفتل ١ هقيقحت يف ركاش خيشلا ركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 ةمجرت (47/48/1؟) « دادغب خيرات » يف نكلو . ةمجرت هل دجأ مل : يريطلا خيش » : لاقو

 وه نوكي نأ حلصي اذهف 1/8 ةنس ىفوتملا ( غئاصلا يناذمهلا ديزي نب نسحلا نب مساقلا))

 .ىهتنا. ؛ هحيجرت عيطتسأ ال لب « هب مزجلا عيطتسأ الو « كلذ ىلإ نئمطأ ال نكلو « دارملا

 نم رثكألو ؛ ًاريثكو ًاريثك هنع تثحبو ؛ ًادج هتمجرت نع ثحبلا يئايعأ دقو :تلق

 باوجب رفظأ ملو « ملعلا لهأ نم ًاريثك يربطلا خويش نم هريغ نعو هنع تلأسو تاونس سمخ
 ىلع « راثآلا بيذهت » يفو ٠ « خيراتلا » يفو ٠ «ريسفتلا ١ يف يربطلا دنع هل تفقوو

 . دواد نب نيسحلا نع اهعيمج ؛ ( ةياور يفلأو ةئامعبرأو نيثالثو ثالث ) (؟477 ) نم رثكأ

 : يه راثآلا هذهو . ءاطخأ وأ « طقس « ريسفتلا » نم راثآ ةثالث يف عقوو

 ىنثدح » : لاق ثيح (؟ه7 ست) رثألا يف يربطلا خيش مسا يف فيرحت عقو ١-
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 يربطلا خويش مجعم ةانثملا فاقلا باب

 هيف بير ال أطخ وهو . « خلإ ... ةفيذح وبأ انثدح : لاق مساقلا
 ريثك دانسإ وهو . « خلإ .... ةفيذح وبأ انثدح : لاق ىنثللا ينثدح » + وه ميحصلاو

 . «ريسفتلا » يف نارودلا

 ةنس ركفلا راد ةعبط نم ( 85١" :ست) مقر رثألا يف مساقلا خيش مسال طقس عقو -1

 هيف بير ال أطخ وهو . « خلإ ... جاجحلا ينث لاق مساقلا انثدح » : لاق ثيح )١40(

 . ( خلإ ٠ . جاجحلا ينث « لاق نيسحلا انثدح . لاق مساقلا انثدح : : وه حيحصلاو ؛ أضيأ

 . تيأر امك تارملا فالآ رركت ًادج نارودلا ريثك دانسإ وهو

 لاق ثيح تاعبطلا عيمج يف دانسإلا يف ءاطخأ (17/5:5 ست ) مقر رثألا يف عقو -*

 نع حيجن يبأ نبا نع ءاقرو نع هللا دبع انث لاق مساقلا انث لاق ىنثملا ينثدح » : يربطلا

 هللا دبع انث لاقعقاحسإ] انث لاق ىنثملا ينثدح ٠ : وه حيحصلاو . ىهتنا .( هوحنب دهاجم

 . ملعأ هللاو . ًاضيأ نارودلا ريثك دانسإ وهو . : هوحنب دهاجم نع حيجن يبأ نبا نع ءاقرو نع

 (55458) رثألا دنع هقيرط نم درو دانسإ ىلع هللا همحر  ينابلألا انخيش مكح دقو

 ةعوبطم - هالال8 /507/15)  خيشلا ةطوطخم )0171/8/801/1١5(  « ةفيعضلا ٠ يف وه امك !! ةحصلاب

 راشأ يذلا (دينس) يصيصلا دواد نب نيسحلا هدانسإ يف نأ مغر « ( ةيبيرجتلا ةيمالسإلا ةبتكملا

 هايإ هنيهوت يف يبهذلا كلذب ًاقفاوم ؛ هقيرط نم درو ٠ يفيعض يفوقوم ٍدانسإ ةلع هنأ ىلإ خيشلا
 هليلعت قايس يف (11؟/815/؟) « ةفيعضلا » يف هفعضب ًاضيأ مكح دقو )١//77/60( « ةفيعضلا ١ يف امك

 يف فيرعت وأ ليدعت وأ حرجب نسحلا نب مساقلل - هللا همحر - ضرعتي ملو « هقيرط نم درو رثأل

 !! اهتثالث

 يف اهتبثأ دقو « ( فورعم ريغ ؛ نسحلا نب نب مساقلا ) ةمجرتلا بحاص نوكي اذه ىلعف

 نب نيسحلا اهسأر ىلعو ؛ للع اهيفف هقيرط نم تدرو يتلا ديناسألا ةماع امأو «٠ هتمجرت ردص

 ٠ نم ةفلؤمللا فولألا هذه امأو كلذ لجأل افعضف هخيش نقلي ناك يذلا ( دينس ) يصيصلا دواد

 . ملعأ ىلاعت هللاو «٠ يورم باتك نع ةرابع ىهف « هقيرط نم ةدراولا راثآلا هذه
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 ةاسشملا فاقلا باب: : /ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 ب ب ب ب ب

 بقل (دينس)و ؛ بستحملا يصيصلا دوادا نبا نيس نيسحلا « ىلع وبأ : انه هخيشو

 جاجح نقلي ناك هنوكلهتفرعمو هتمامإ عم فعض ؛ ةرشاعلا نم :45+ ةئس فوت ؛ هيلع بلغ

 ٠ .هخيش دمحم نبأ

 نب ناميلس ىلوم « روعألا ءيصيصلا . دمحم نب اجح . دمحم وبأ : وهو هخيشو

 « 5١5 ةنس يفوت ةصيصملا مث « دادغب لزن « لصألا يذمرت «روصنملا رفعج ج يبأ ىلوم « دلاجم

 . هتوم لبق « دادغب مدق امل هرمع رخآ يف طلتخا هنكل « تبث ةقث ١ ةعساتلا نم

 « جييرج نب زيزعلا دبع نب كللا دبع « دلاخ وبأ : ليقو « ديلولا وبأ : وهو هخيشو

  ةسداسلا نم 216٠ ةنس فوتو « 6١ ةنس دلو « لصألا يمورلا « يكملا , مهالوم « يومألا

 . لسريو ١ سلدي ناكو « لضاف « هيقف « ةقث

 يرقملا « يكلا « مهالوم « يموزخملا «ربج نب دهاجم . جاجحلا وبأ : وهو هخيشو

 دقو . ملعلا يفو ريسفتلا يف مامإ « ةقث « ةثلاثلا نم ء ابيرقت ٠١ ةنس فوتو ء ؟١ ةنس دلو

 ش . « ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا » يف عيمجلل تمجرت

 بيترت بسح مهو (نسحلا نب مساقلا) مهنم دحاو لك مسا ةاور ةدع تدجو دقو

 : مجعملا

 ١ غئاصلا « يناذمهلا « ديزي نب نسحلا نب مساقلا . دمحم وبأ زييمت- «

 ةقث . ناكو « نيتئامو نيعبسو نيتنثا ةنس « رخألا عيبر رهش يف يفوت « يدادغبلا

 نايرلا نب ناركب نب دمحمو « ةبقع نب ةصيبقو « يمهسلا ركب نب هللا دبع : نع ىور

 . يكذوبتلا ةماسأ يبأو 2« نوراه نب ديزيو

 نب ىلعو « يسوطلا قورسم نب دمحم نب دمحأو « رابألا ىلع نب دمحأ : هنع ىور

 نب ركب وبأو ٠ دعاص نب دمحم نب ىيحي « يسنالقلا حتفلا نب دمحمو « ىنارداملا قاحسإ

 . ىدانملا نب نيسحلا وبأو « ئرقملا دهاجم

 . (5888/475/17 ) « دادغب خيرات ١ : رظناو

 /ا1١غ



 يربطلا خويش مجعم ةانثملا فاقلا باب

 ' كريو ملو هيف ملكت , ىكلفلا , ينادمهلا ء نسحلا ني مساقلا | زييمت-١٠؟
 . يرونيدلا بهو نبأ : نع ىور

 . (همه/1 لو ء 1115/405/4) « نازيملا ناسل » : رظناو

 شيرخ نب ةبوت نب دمحأ نب نسحلا نب مساقلا . دمحم وبأ زييمت ٠

 ةنس دلو ١ نون مث ىرخأ ةيناتحت اهدعب ةلمهلا حتفو ةيناتحتلا نوكسو ةانثلا حتفب  ىنايديتلا

 .ةثامعبرأو نيرشعو ىدحإ ةنس لاوش يف يفوتو « ةثامثالثو نيثالثو عبرأ

 : يناعمسلا نبال ٠ باسنألا » نم ًالقان (1470/464/4) « نازيملا ناسل + يف ظفاحلا لاق

 هنا معزي ناكو ٠ قودص ريغ هتدجوف هتبرج ينأل « هثيدح ةبناجم بحتسأ : يرفغتسملا لاق »

 !! ةعومسم تسيل ءازجأ جرخا لوط اذإف [ى] اراخب خويشو مايخلا دمحم نب فلخ نم عمس
 هيلع أرقي ملو , هنع بتك ناكو . عامس ريغ نم ىنزوزلا دمحأ نب ديلولا نع ىوري ناكو : لاق

 . « ةزاجالاو عامسلا نيب قرفي الو انثدح : لوقي ناك نكل ! هزاجأ هلعلف !!

 . ادج هرخأتل دارملا نوكي نأ نكمي الو : تلق

 . يديبزلا « نسحلا نب مساقلا زييمت - 5

 . يزورلا ميهاربإ نب لهسو « ديز نب ديسأ : نع ىور

 لضفلا نب سابعلا نب دمحمو « زازبلا تباث نب دمحأ نب هللا دبع : هنع ىور
 )51١/6١6/١( « باهشلا دنسم »و « (15/49/15) و « )4/5١5/١( « يئطقرادلا ننس » : رظناو

 . يرعملا نسحلا نب مساقلا زييمت - 6

 . نوميم نب بيعش : نع ىور

 . ىنادمهلا ديبع نب دمحم : هنع ىور

 . ١//180/1١١1( ) « نييماشلا دنسم » : رظناو
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 ةاسنملا فاقلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (1492/) يفوكلا ناحطلا دمحم وبأ 14
 (ةجام نباو « يئاسنلاو ٠ يذمرتلاو « ًائيدح 1١ ملسم)

 (شا١/ر١ : ست) : بط )

 ناحطلا , يشرقلا « رانيد نب ايركز نب مساقلا . دمحم وبأ : وه « رانيد نب مساقلا

 . ةقث « ةرشع ةيداحلا نم ١ نيتئمو نيسمخ ةنس يفوت ١ هدج ىلإ بسن امبرو « يفوكلا

 نب هللا ديبعو « (ق ء س « ت) . (1417-هت) يلولسلا روصنم نب قاحسإ : نمع ىور

 .(ق 0 تاء م)و , ١5588( ست) ىسوم

 . )1١109/108/5( « يقهيبلا ننس ٠ يدع نب دمحأ وبأ : هنع ىور

 ةقث : هنوك ىلع هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاؤقأ تقفتا : حيرجتلاو ليدعتلا

 « لامكلا بيذهت »و )١15940/18/4( « تاقثلا ١ و « )581/11١/7( « ليدعتلاو حرجلا ٠ : رظناو

 بيرقت ١و ١ ( ه1/181/8)« بيذهتلا بيذهت ١و 2« (158/١451/؟) « فشاكلا ١ و « (؛لم5/8ه 1/5

 00 ) « يربطلا ريسفت لاجر » و (2459/550/1) « بيذهتلا

 ةووعهموعوم

 (؟17١94) ريغصلا ةداتق - 145

 (شا١/ر4 : بط)

 (شا١/را :اهت)و .( ش١ /ر؟ ست)

 نبا هقثو ١ ةرشاعلا نم « يرصبلا ؛« يسودسلا 2 ةماعد نب ةداتق نب ديعس نب ةداتق

 . نابح

 (19؟5و ١!"ك5هت)و « (١1901ست) يئاوتسدلا بحاص ماشه نب ذاعم :نع ىور

 . 1491/7/١١/4( ) « تاقثلا ١ ءاوس نب دمحمو

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ :_هنع ىور

 . هنع تكسو « تاقثلا ١» باتك يف نابح نبا هركذ : دلاو ليدعتلا

 لح



 . ؛ يربطلا ريسفتل ٠ امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ : تلق

 نميلا نكس « يرصبلا « يئاوتسدلا هللا دبع يبأ نب ماشه نب ذاعم : وه انه هخيشو

 « ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا » يف هل تمجرتو . مهو امبر قودص « ةعساتلا نم « نيتئام ةنس يفوتو

 جو مهموم

 . يرصنلا « ةداتق نب ديعس نب ةداتق زييمت - 5

 . نوراه نب ديزي : نع فور

 ميهاربإ نب قاحسإ : هنع ىور

 . (07//8770/141) ٠ ريبكلا خيراتلا » : رظناو

 هوومممم

 ( ىنثم همسا نم) ميملا باب [11]

 (185) ميهاربإ نب ىنثملا - 6

 ( ش ه6/ر5549 : بط )

 (شا/را قت)و (ش1/ر؟ هت)و (ش١٠١/ر*ا خت)و (شال" /ر4١15 ستق)

 ةروسكم مالف « ةمومضم ءاب اهدعب « زمهلا مضب  ّىَلْبألا يلمآلا ميهاربإ نب ىنشلملا

 نبا ظفاحلا هقثوو « هفرعي نم دجأ ملو « هفرعأ مل ؛ ةرشع ةيداحلا نم ؛ يربطلا ؛ ةددشم

 . ًانمض هريسفت » يف ريثك

 مدآو ء (١0071و 1"ة4و 186 ست) يرتستلا حلاص نب مالسلا دبع نب ميهاربإ :نع ىور

 ملتكو 1115و 5١و ١8و 1١86و الؤهو الو غو الالؤو لاهو الدؤو الء١هو ١1مالست) ينالقسعلا سايإ يبأ نبا

 4141و ةلذو 9118و 5؟هو ة١١1و خحهكو لحكو ىلا/٠١و مكحو 1كاو 1همزو 1هالو مالالو ماكو 54و 0١15و ذاحو

 ١١الهو ١١"الو ١١"4و ١١؟5ةو ١5١١و ١١١١و 0١9١1و 85١١و ١٠الاو ١٠هالو ١١١٠و ١4١٠و ١٠هالو ة5الو

 و 300١و 190١و 184١و 754١و ١؟54و ١؟1554و ١!؟غالو 47١١و ١”؟"+و ١15١و ١؟4١و ٠١١١و ١١ةالو

 و ١57١و 105١و 0١1١و ١١1١و ا١"91ا/و ١!"ماو ١"الهو ١!54و ١!"ههو ١"04و ١"ةالو 744١و "75

 و ١١:هو ١5١١و 55١١و ١١١١و ا١؛ملالو 4١؛م25و 4١الالو ١؟الالو ١؛الءو 459١و 154١و ١ هدو 6

 كح



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و 1459و ”االالو "اكو ؟؟"؟١1و 4١5١و 5١5١و 6٠5١و 590١و ا١هملالو ١هالكو ١هكهو اهكعو ١ههك

 و 1الالكو 1؟الا6و 1الا؟و ١١هالاو ١١١٠و ةلالمو الكت ةه1و 5117و ه4ه5و هاو هلال

 ست) ليعامسإ نب قاحسإو © ( 4١7ه8و 0784١٠و ١94159 190 ١1و 1مالالهو ١اله1الو ١ا/400و

 و "هكو "هو "84و "4١و "19و ؟”4و 70و 7148و !هو 5.٠0 ست) جاجحلا نب قاحسإو ء 51

 الكهو 5184و 15١5و ١5و هالالو هالو 5554و هه5و هالالو هالاو ءالالو ءالاو ١٠45و 4غالو 4١41و موكو "ك١

 75١١و ١١هالو 56١١و ١5١١و ١٠١ الؤوو ةككو ةة4و ةحالو ةحذمو ةلالا"و ةالدو ة517و مكمفو مك4و الكدو
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 ”ال81و هالملو كالالهو ؟ا/لهمو كالهالو كالداو كالك١

 دوؤ15و ةك4و دفالاو ة470و دقدالو ةهكفو ةخكلو ةاهالثكو ةاخكدو 4

 اءمكو ا/ءالالو الحتفو الدكمو اء 1 1/و 40١7و ا/ل1١مو التو الددكو د

 ال59١5 )1١و الافالو الاؤهو الا؟4و الاطحو ال154و الاه4و الا 45و 69

 الاوزلو الكو1و الكدالو الاهمو الله8 ال148“و ال58 الا"هو الهو 11

 الهودو الهو الهكهو الالالالو الا“ 15و ال4 ا/الالالو الاا6و ا/1و عا/

 الوالإلو الو 98و اله حالو الواو ال845و ال8848و المالؤو الدؤكو الدهذنو الوز

 مكلكو منكفو مححتو مخكلو ملحألو كعفلو 64و 61و الكفكو للم

 ممككو 4448و مك91و مكل١و مك14و مطكاأو مككا١و ملظؤكو ملكخدو ىالالو

 ة7مالو ةالالاو 1"لؤو ة,8ا"5و ة911*و 5١95و ةلاذو ةكاحو و4١١1و مقالك

 هملكو ةالورلو ةالفحو

 "5155و 5914هو

 الا١كو الء١ؤ15و

 و١4الا و١1١اكلا

 الوغ5و الق١41و

 ىمىله0و مطهك#و

 ةهرؤكو 4884و

 ةورسللو ؟9715و 4925و ةذالمو ةمعزو ؟815و ؟ا!ل8مو ةاللهو ةغ4الو ؟ئا!لفو ؟4؟8و ةغئ١01

 و 5858و ةم56هو

 51ةهالو

 الا 8١و

 الككدو

 لاساعو اللاوو ا/14و

 الهال 4و الهالاو المكذو

 الواو

 مكحكو ملكدو م14

 8ملككو

 والةوكو

 ةوكالو

 ١١١ 5هو 1١١ ؟4و 1١١١ ١١١١١9 ا/لو )41١١و ١١١محو ١١١ الفو ١١٠1ال0١و ٠١١ ؟م8و 44ال8و ة49الالو ه6

 +٠١1 وده٠١١ و)ه١ ١١ ومه؟١١ و"١١١ و١١1١ و9ل"١١ و١١ 2"و ١٠١4 و١١4١

 اذاللالو )١الددو ١1ذ١تمحو ١١1كالفو ١١كالاو ١١هلمو )١هداو 3١441

 1111١"و )١ورثؤوو )515١و )1١9١و ١١طمكو ١١زهالو ١٠ماخو

 ازالد#و زل 1151لو )1557و 54١١هو 5175١١هو ٠ ١١5١49

 ا١؟الاو ١١١ ؟مو ا9١١ملالو ١94١١و 98١١و ١9١١و 444١١و ١١مم

 ا19584و ١7١7/59 ١١؟همو 78١١و ١؟715و ١؟50و ١؟؟4١5ملو

 امتل1و 1؟هالاو ١"ه55و 114لاو ١؟ملو #18" "وو 13818

 موك 1١"مك17و 1١"م14خو ١"محكو ١1"الؤ7و 1"الكمو ١1الكمو 1ال“

 !١؟"ؤ؟و ١؟"؟4هو 494١و 45١"41و ١؛1"1١؟و 4١ءالو 4١"ءحو ١1

 ١:هومهو 4١ه50و ١؛4لذكو ١44459 4١ة:مخالو 44١ىلكو ١44١و 15

 174١5١و ١١١١و ١هدكحو ١ه0لكو 419١؟17"و ١؛ةلاو ١؛لغالو 44

 اهالكمو ١هال57و ١هال4إو ١هالا"ؤو !١هالالالو ١هالالو 555١و 1

 ادءىكو 05١5١و )١5همو 65١5١و !١ه؟م15و 697١و ١هة؟ا#او ٠6

 الحلو ١الءطذو ١الءاكو ١الدءجو !الدددو !549١الو 5١ة418و 1140

 ١الك41و ١الو1#و ١اظهوو 1ا/اهو 8١و 1الاالاو ١ال؟ه١و

2" 

 ١٠الا:و
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 وامة"١

١141١19 

 ا/ا/لئو ١

 واكاه1١

 وغخمه١
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 و٠٠١كلا١

 وكه/ا١

 41١٠و
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 ١هامهكو

 ١هولكو
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 اال ١و

 ومكهلا١

 و
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 ميملا باب ٠ 0 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و ١الالفالو ١الكفمو ١الكالؤو ١الكك6و 1الككالو ١ا!لك4١و ١الهؤكو ١الهدالو ١الهدمو ١الههاو ١ا/هلال

 و ١الث44و ١الفهمزو ١الؤ981و ١ا/ةاالو ١الذ1الو ظالم متو ١المهفو ١الىكالو ١المك1و ١الملالو

 و 18815و 181795759 1877و ١1م11ال4و ١8١445 1415و 1 4خ18و ١ خ1؟و ام159١1و 1 7١٠8و 41/١

 و 184560و 846875١و 8410١و 0١1841و 184759و ١845١و 1841ا/لو 4١181و 688١و ١مرسسعو مرسال

 و 1884و امذما14و 1مالثىو 1450ه4و ١ و15أ١45 ١851559 1١851؟و 1'185و امذهمذلاكو ا1مه#1و 4

 و ١؟8١11و "١9 ةمو 9١الآو !١؟10:"8و 978١و 9١؟1١1؟و 9١!ذ4و ١9١١ 4و ١9 ١#"لو ا١ممكقخذو 8

 و ا١ذك[ك6و ا9١"؟ل5و ١95 61"و 9١ه5لو ١؟ه50و 96/74١و !4١96١و 1١961١؟و 9١ه ١مو ١؟ه0الو 4

 و ١5584159 9١ة45و !١ذةؤ44و ١ةمخخالو ١ةمضالدو !١؟4988و 1١98١و ا!9الهزو !9١ا!/9و !ةةك4و 5

 و 41١7و ؟١ؤو 50و 7و 14١7و 7 م/اخو 7ءاهؤو 11١7و ؟١لل94و 5004و 41

 و ١1هدكو ١7ة55و ؟4945١و 4١7هدو ١٠:هزو 41١٠زو 40١٠و ١5و 5و 7" الو خم

 و 7١1/4 1ا/و ؟١ا/لالالو 5 ءإلو 79و 7كلملهو ؟دككحو 7دالخاو ١57١5و ؟١5هزحكو ؟١مهماو 3١

 ر 1١١١١ ١5ة؟ذ4و ؟١5ذؤ5و ١1ؤؤ]و ؟افتدو 41١5و 46١7و ١7م16و ١7ملهو ١7م151و الا

 و 57١١١ 4و ١١5ملكو ؟١١مذلو ؟١١تلو ؟١١5همو ١١5ه١1و ؟4١١ مو ١١7هو 7١١ الالو 4 51٠١759

 و  5١١8599 4ولا١١1؟ و4/ا١١؟ وه/ا١١؟ 59/ 7١١و١18١0؟ و5ه١١5؟  1١11١149ولا1١؟١؟ 1١7719

 و ؟١1؟5لو ”١؛همو ؟١:هالو ؟485١و ؟418١1و ؟15١4١و !١"4همو ؟١؟١8و ؟١؟الاو ؟!١؟"0و 5

 و 54١١1و 55١5و ؟844١خو ؟!١ه4الو ؟١ه89و ١١هزلهو ؟١هظءو !674١١و ؟!هالاو !!1؛ةاخو 1#

 و ؟ا5١ههو )ل508 ؟)54هو 75١5و مادو - ؟١هو5و ؟١هم5و ؟١هالالو ؟١هالمو 164

 و ؟141/4و ؟14اللو ؟اممالو 1١840 8١7"هو ؟ا١مك1و ؟املمو ؟١الهذو ؟1ههمو ؟15/الو 1

 او ١ةه/او ١/26و ة/١و هذا نت)و 2( ؟1441و 918١7و ؟!4)الو ؟!5؟4و ١57١7و ١51١11و !1841“

 ست) ناميلس نب قاحسإو 2 8١68( هتر و ء (ا/”/١1و "هل/١1و ؟م1/1و ؟الال/١و 1خ١1/1و ١الة/كو اك0/

 ةملسم نب ليعامسإو : (١51١5و ٠١409 ست ) فسوي نب قاحسإو « ( 7٠١151 1704و 131/

 (ةماسأ يبأ نب] ثراحلاو« (841١7و 17161 ست) جرفلا نب غبصأو « ( 7ههو 7701 ست) يبنعقلا

 و ١145و :5هالو 5805و ؛2ه1و 4557و 45و 7١55و 5455 ست) ىسوم نب نابحو 2( 1١9468٠ ستر

 كلو ةنتؤو 9055و 4056و 400هو مخ40ا/و هه95و هالالاو هزل5١ 5055و ه75همو ؛44هو 4499و ما“

 و ة9الاو 9954و ة؟3هزو 41" هالو ة":4و ةزظالإو ةلطامو وهو هاهو ؟"]4و هل 4١و 58١1و ةلاالو

 لاهنملا نب جاجحلاو 2 (14019و ١١1"ه1و 11١1و ٠١ 1٠١571 هؤ1و 1474و ةلطكو ؟9الزو ةطالم

 كو



 و 5805و )الفكو ؟الؤالو )الفاو !؟الثكو )؟هقفمو !"18و !1امى1و ؟ا4لو 1365و ”؟هالو 10و

 و نقدر م”كمدو 9558و "11و "امالو 1535و 7715و "1514و "١751و ”"ا11و ؟ةكدو ؟ةمدو املك

 و همالهو ه:مكو ه4هالو ١١05و ه04١1و ه0١0٠5و ؛مذحاكو ؛ملالؤو 4404و ؛"ال[و 154الو ؟5؟هو الاله

 و الكتالو لل وزلو ةككفو كالمو 5455و 5401و ١54دو 5"ظ١و ةل5لو "مو "لا/لا“و هحذكلو

 ١٠١؟؟١و ١1؟840و ١١١1الوا١١ؤكو ؟هلالو ةالالاو ؟١الاو 8157و /ل45ال١و الهههو اله ؛ةو الهالمو 4

 و ١١١ و1١١١ ١١١١49 و١١71 ١١40/99 4هو 1١١ ةالكو ١٠١ ٠١85759 4"8و 15٠4١٠١و ١٠الثدو ١٠هؤدو

 و ١"555و ١"ههزو ١"ه4مو ١"4؛ة؟9و ١"4ءالو !"؟ا0١و ١؟59١و ١؟04١و 1١١١"9و 95١١و /91 ١١

 و 4445١و ١؛الملو ١؟ال1؟و 451١و ١؟١ذا"و ١؛١ذخكو !؟مكمو ١؟ملالو 01٠88١و ١الالاو ١الاا/

 و ١ال4الهو ١الالؤؤو ١ال5هؤو ١الك١4و ١ال59"١و )اء7هو 16١]5و 7١09١و !١هل١9١و 1١6 ١فالو !ه١تل/

 و 3١١1 4و ؟١5دلرو 965١و ١؟9١4و ١؟١دمو امكمذحو ١مهالالو 184159 415١الاو 18١ 85كو اذ

 و 5161/5و ؟١5كالاو ؟١تل9ؤو ؟١1ههدو 4١7ممو ؟4١مزاو 14١٠7الاو ”474١و ؟١7؟١901و !١٠)59و ”٠6مم

 )و 2 ( ؟8548١1و ؟1١لالكو 58١5و 88١١و 5١١ و7١١9 و1١96 1١! 18و 5١ و"١ 5١١ مل1١/و 1/85١٠و الالم

 يصيصلا دواد نب وهو  نيسحو ء(141/19 740/19 18/1و هال١/1و ؛غ/١و "ه/١و 51/١ 5١/١9 خت

 بقلم لا فوع نب ديز ةعيبر ىبأو (15١٠ست) رمع نب صفحو ءا( 19و 5141 س) - (دينس)

 مكحلا نب هّللا دبع نبأ دعسو ء ( 700/4و 1091و 194159 14175و 1417و 145٠١ ست)  دهف

 يبأو (9015 هت )و «2 (18148 ست ) ميرم يبأ نب مكحلا نب ديعسو « ١88١( ست ) يرصلا

 « ( ١٠هالالو 5٠١5" ست ) ةئييع نب نايفسو « ( 1805650 ست) يرصبلا مالس نب ديعس نسحلا

 2( ( ه179 ست) يطساولا يشرحلا دمحأ نب ناميلسو « ( 40١1و 4178 ست) عيكو نب نايفسو

 يزورملا رصن نب ديوسو 2« (١٠11880117؟ ست) يقشمدلا نمحرلا دبع نب ناميلس بويأ يبأو

 و ؟5الاو 1544و !1؟0١9و ١١١7و ؟41١و 895١و ١/١الو 8١هؤو "هو ه 15و "98و 8”"هو "1و ”؟5ست)

 و 15801او 5١18و ؟0١18و الؤؤو الذكر الالومو زالث'و )١ا/هدو 71ا/لؤو ؟5ه1و ؟"هلو ؟همكو 10مل“

 رو ؟ذالاو ؟ةالءو !"ذ4ؤو ؟؟١١و !١19ؤو ؟ةءالو !ة؟ءمو !"ؤ8و 4١19و !؟2الو !ةحمو !190اخو 4

 و "موو ”5ههو "5171و 9511و "ه1م4و "0114و "هدو "91و 50“#87و "1و "441١و ١" 4الو "١م

 و 45و 4ا4هو ؛؛4ةو ؛1"الو 51"1و ؛"همو "مكذو "م15 "خلو ؟هطعحو طالوحو طالعاو "ا

 تين



- 
 ميملا باب ش ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 واه دكللو ةدكلو هحلزو هدزنو هدير ةحفلو ةةامو ةفالاو ةذدالو ؟مكلو ةمعكو ةالهعو كدا
 و همد5و هالذاو هاالالو هلالاكو ةلكالو هلهزو هلا؟5و هلامو هاللالو هلالو هدكخكو هداالو ةءول

 رو 5419و 5475و "5405و ةكءلو ”5لف4و 5لمكو 50و 5لالكو 5دؤمو ”'الاو 5١ مو هكالهو همك

 و 6641و 84175١ م54و مظمكو الذالكو الث17١و الك مو المطالو المالدو الاهتو الآه؟و 5504و 2

 رو ةالا؟و ةةمهالو ةكىخو ة556و ةهالءو هؤؤؤو ؟41كو ؟4مكو ؟45كو 1خحالو مطلكالو ملههؤو ممدود

 و ١١؟هالو ١١٠1ال4ثو ١٠١١ ؟ة9و ١٠١٠ه1و ١١١ه١و ١41١٠٠١و ١١٠١٠١هو ة؟ةه15و ةذا١1١و ةمعهو وم8هؤو

 و 9578١١و 6١8١١و ١١8١ 4و ١١المكو 80١١و ١1١الالفو ١1١الالاو ١١؟ةكو ١١؟الخو ١١١ 45و ١٠١ه

 رو ١"ةةالو ا"ه45و !"ةمحو ا١؟مالالو ١؟مالدو ا؟مالاو ١"مككو ١ظكدو ١!ظخمفو ١؟ماو ا

 و 1١ا0ه5و 1١ا/41و ١؟الالؤو 4١الا19و ١:”ف4مو 4١هالاو !١؛4؛ةكو ١41١ف44و ١4 ١مللالو ١؛١:ماخو 0

 و ١ا/١الهو 5١ةال4و ١همكالو 1ه875و ١6 855و !١هال١4و !١هك1الو ١هكأ9و ١هةلمؤو ١ه١ؤ5و ١ءالزم

 و ا45اهو ام8554و ا1مكعأذو ا١م551لو 18١41١9 ١الؤ؟54و ١ا؟هو ١ا/8#5و 504١و 1ا/7؟هلو ل

 و ١5؟5406و 8144١1و 41١7و ؟١[؟ؤ5و ؟١اخمو ؟18١١و امخكؤو املك 5و 1م5كم"و 1مكهالو 1854

 و 7١54 5١5459 و5١44 ولاهك7١؟ وكضطم7١ و4١ 5١١ ول١١41؟ وملا؟١؟ 1١4١59 0١و ؟١همكو ١5مل

 مراع نامعنلا يبأو 2« ( 1057 ست)  بوسنم ريغ  كيرشو « ١ ترو :(956١7و 11١

 ر 113771 1444١و 850.١و 9519و مه00و 6417و م"ه4و 1848و 7895 ست) ىسودسلا لضفلا نبا

 6( 5١97١4( ست) بلاط ىبأ نب سابعلاو 2 (74١1١75و 9١٠٠٠و 9١.ة9و ١م894و ١86١ا/9و اهله

 544١و ”؛ة١و 5150و ؟١1ه١و 9١و 84١١و ةمهو ؤ!ل١ ست) ىنامحلا نمحرلا دبع نب ديمحلا دبعو

 و ال6015و 5956و 590الو ه44الو همكأشو ١55الو 56٠١ الو هما1و هلءمو ”المؤوو ؟هكدو "هالو "هالو

 و ة؟1؟4الو 9785و 4١١9و ؟١١الو 9006و محخخو مهاظفو مهالهو معلطلو مماكو مك19و الك؟هو النوم

 ور 1597١و ١؛١1الالو 4١!١ه؟و ١١١55 وة/ا9؟١ و١8*١ ١ و ١١م61لو 159١١و ةمدكو ةه5هو 9555و 4

 رو 49١56١و ١57١الو !5١؟4ةو !١؛ةذ١و ١:”4١و 4١؛ةالو !؛؛ة"و 41454١و 5405١و 1١"هز“و 4

 و ا١4941و ا١مالكهو اًمهتفخو امتم5و ا 4540و ا١مكالاو ١المكخو ١1ا/١55و 1اس اظالا1١و ااا

 و 4١7ا94و ؟55١١و 1١١ الهو ؟١هذزو ١٠هالفو ١٠؟مو !ةوملءو ١؟؟كنو ١9١ طمو 90١1و 861

 1 خت)و (57هأو 5588 ست) دامح يبأ نب نمحرلا دبعو « 190/١( خت و 2 (١5107و 8

 دمصلا دبعو « ( 7887٠ ست) راطعلا دقاو نب نمحرلا دبعو 2« (477ست) يدهم نب نمحرلا دبعو
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 (١٠هو1ا/و ل54604و ١٠؟84و 791410 ست) « يرصبلا ءاجر نب هللا دبعو « ( 88 : ست) ثراولا دبع نبا

 ٠ يبأو « 51854 ست) يزارلا برح نب هللا دبعو 447١( ست) . يناعنصلا مامه نب قازرلا دبعو

 وا ”ال1و 1990و 7185و 1857و 186 ست) دعس نب ثيللا بتاك  ينهجلا حلاص نب هللا دبع حلاص

 و 7١15و 457١و ١الا“و 5١١١و 9475و 0١90و مالو "اله هذكو 2505و هؤ1و ه795و 1024و ١1الو ؟ةؤو 8ا/

 و 50١5و ؟7١١5و ؟١١5"و 7١١7و 45١7و ؟١ال4و 9١ال4و 41١هو ا١الؤخو ١الالكو ١الك4و ١اله0٠و ١6

 و ؟هالؤو ؟1:م1او ؟4ا/4و "4415و ؟!""هو ”4الو ؟1!هو ؟*ل1و 7143و ”؟"١11و ؟؟؟1و 0١51و ؟511*

 و 3044و ؟ة؟كتلكو !؟ةكمو 1974و ؟901و ؟5مخك5و ؟م111"و ؟المالو ؟المكو ؟”49ؤو ؟560و ؟6الآو 501

 و 8الالاو ملوو مطلاو لاوو 18مو 7115و ؟"امنهو 7156و 7584و 1194و "امالو #كاؤ4و ”6ك

 و ؛١1الو 15و ١458و ؛7الآو "ةهدو "9494و 8"مح1او ا"الث4و "ماكو #"هؤالو #"ها55و ١981و 644

 و ؟الفا١و ؛الهمو ؛اله71و ئالالاو ؛"هم41و 1"١٠و :ه2هو 1084و 124!و ١١15و 1495و ؛؛الآكو 245

 و ؟444و ؛455و ؛ة؟4الو ؛!914"و 9١15و :ة9دؤو 1ملكاو ؛مذخكدو 14185و 4485و 5818و 5١48و 4

 و هاالكو هاهالو هاآالو هلءكو ه)١١٠و هدالهو هدالؤو ةهدالاو هنممو هددهو هده[5و ه04١هو كيلا

 و هما١و هوالدو هالاا8و هاكالمو ه5546و هاهالو ه15605و ها415و ١271و ه؟7؟و هاذؤكو 55١5و 0194

 و ثلهلو 18١5و 55١5و 65١5و ”7١مو هؤحكو هذمزكو هؤئ4و هذكالو هما؟و ١٠28و ةهالالاو ةهالال

 و ”هالاو ”5ه1١؟و "5495و ”4ال4و ”444و "4178و "4148و الدو ”7584و ”1؟الآكو 5؟هذو ةلكمو 5لالك

 و الالهالو الخهسو الاال4و ال4١1و الاههو الاه17و الاالالو الالالو "4415و ١585و ١557و 5960و 5

 و مءاؤو مهء5و 7١66و م41لالو 8450و ١845و الخكاو الهقالو الهالهو الهداو الدودو اله١٠و الؤالد

 و 8811و مالؤ4و مالمو ملالؤكو مالهالو مالك”و مكنكو مهذكو 6هملمو معملو مهالكو معككو 861+

 و 5018و 4079و 9401١ 1و 90او مككأو محمذو محكالو مك ١و محلحخدو 3خح47و خلكحو 3خخغالو خح0ا/

 و ةا5خكو ةؤ555و ةؤ؟50و ةؤ!ه5و 9785و 8١41و ةلؤكو ة)١"و ة9١١و ١١١9و ١4الهو 9١ الو 0

 و 5154و ة5"مو 1471و ة419و 979الو 9741و ؟7 هالو 9844و ١954و 5888و 1759و ةلا؟و ةلع١

 و 8١١1و ٠١١ 11/و ة3ؤ1ل5و ةفا/الو 4914و ة2الآو ةهدو 9401و ةالؤالو ةالدالو 16858و 5555و 4

 و ١٠١"4ةؤو ١١و ١٠١"١لو 65١٠و 1/١١او ١أ١؟١فو 715١١٠و ١١ك15و 8١١١٠و ٠١١٠١ ١ول٠ك

 و ١٠١ هالؤو )١هال+و ١١هكالو 55١١و ١١#61"و 5458١1و 48١٠١"ة4و ١٠١4 59و ١١4١١و 8١٠هو 9

 و ١٠الهمو ١٠الم4و ١١الاهو ١١امذحو ١١همكو 564١١و 541١٠١و 5١١لؤو 57١١+و ١١تكلاو 07

 و ١١؟44و ١١ذالؤو ١٠١؟44و ١١91 هو )484١و !١١؟18و ١4١ ومفلا٠١ و1١5ل١١ ولاحم١١ ١٠١9١١9
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 اخمة١

 عكءعه1١

 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ااذراعو ١١ؤؤ1/لو ١١1ؤفكو

 الالو ١٠١ و4/ا١١١ وفلا١1١

 ١١؟م49و

 اكالكلو

 4١١١و

 ١؟؟9١و

 ١؟هدو

 1١7 1ا/و

 ١؟ة5هو

 ١"؟19و

 ١ ةكو

 ١"هوكو

 ١"54هو

 ١١م1كؤو

 ١؛١كلو

 9١4١و

 1١42 318و

 ١/ا1و

 ١ةمخحكو

 و0/ا0ه١

 5و ١٠١٠١٠١ و١١٠١١9 ١١٠١١19

 و١١١4 و١١97) ول/ا1اك١ا

 ونة؟١١1! و١5"١١1 ومهها١ا

 مهو ١١

 و1١١1

 و١45؟؟١

 و4/ا1١

 و565؟١

 و9مة؟١

 و١519

 و14:؟١

 واهه؟١

 و١ال/ا١

 مااو 1١

 و١1١4

 و5ؤة١ا؛١

 و١584

 5و ١1077

 وحقمة١

 وحى١ه١

 /و ١4٠

 /عو 1١1

 وه4؟؟١

 و١1495

 و11لا؟١

 و954؟١

 و144؟١١1

 و4؟5"١

 وؤهه؟١

 و4/١

 وكعما١

 و1ة١:١1

 وه94؟١4

 ولااه؛١

 واه١10

 و4915:١

 وه١كه1١

 ١ها 51و و

 ١٠64559

  5ولاءلاه١

 و95:45ه١ ه١5

 ولالاكه١ و1١"ام١

 وملا؛:ه١ و٠١4هه١

 وه"الاه١ و44لاه١

 وهغ:ؤةه١ وكهؤه١

 لكل

 اكلاو 16#

 و١15144

 5١ه مو

 و51145"١

 ودلهةا١

 تابعو 1ال1و ووكلا١ اكلك

 1864١١و

 ١١ الالو

 145١و

 ١؟4هدو

 70/4١و

 ١ كمو

 اسادقو

 111١/و

 ١مهدالو

 امال

 ١املم4و

 ١1 9١ةهو

 114١و

 1514١هو

 و١1

 ١١همحو

 المكلو

 اككظكو

 اذا

 ١؟هل1و

 47/١١

 ١١و1و

 مورو

 11176١1و

 ١"همكو

 ١/4 و

 ١كخخخو

 ١ك111و

 119١و

 1١ه 15و

 وككل/اك١

 و١15155

 لم١1

 وة1١١؟١

 و/11؟1١

 و١5ه؟١

 و*11م؟١

 و١174

 وا١

 غهو :١١

 وحموه"١

 ومه/١

 وهوم١

 5و ١11١١

1١1741 

 ا/و ١154

 و١4785

 و١14975 ول/ا1ة١4 ةا/5و ١14

 و155ه١

 و١61743

 و4ههه١

 ةا/ماكو 1١

 وعلاوه١

 و4ة1ة١ا

 و١519

 و١544

 و11كه1١

 والاكه١

 والاهه١

 ومءمهة١

 16و 1١5

 1؟1ا/و ١1

 ها/لكو ١1

 تامل ١

 ا

 119١و

 ١1ه:1١و

 ١1ه ها/لهو

 ١ةهمكؤو

 ١6١ 1الو

 اككمكو

 اكك11و

 وه4٠١ك١ا

 و1؟١١1١

 و١151/9

 و١م6م١ا١

 و١؟١؟١

 وكم؟؟١

 هالالو ١

 و41م1؟١

 و١١١5

 و١1

١:51 

1١1 

 اكو

 و١941

 و١11١34

 و١6

 وولاه؟١

 و4ة١10

 ا١كاهكو

 ١كةمم4و

 199١و

 امارسو

 ١؟؟م4و

 645١و

 ١؟م54و

 اما هوو

 ١ مس هرسو

 455١و

 اسهيحو

 االجكو

 ١مولو

 414١و

 ١ 1"ا/4و

 418١و

 محككو ١

 وهفة؛١ و١501

 و1؟1؟ه١

 1و ١6:1١

 وهمههة١

 وكمهة١

 و١1

 اكو

 5١؟؟5و

 ١1ه: 1715و

 ١1هكادو

 ١ةهمهكو

 ا١ا١مكو

 اكو

 اكك 18و ادك184و

 اكو ادملحو

 116١١هو

 اكو

 951١١و

 ١؟44١و

 اسك

 ١؟هد5و

 ١؟945و

 اسلحلو

 ١هوو

 ١؟غ:14هو

 وؤ51؟١

 لسففسلل

 اطوكلو

 ١11 41و

 ١ 1 71/هو

 154١و

 ١؛مدكو

 ١ه54١و

 ١1ه؟1و

 4548١٠١و

 ١ه544و

 ١ةهمكحو

 1١5 94١و

 1١517 غهو

 اتك17و

 و١841

 و 5١٠١و ١١1١"و 7١١١هو 9١١١و

 ١١؟1؟1و

 1١1١/هو

 ١ا1وا/كو

 اكككم4و

 77١1و

 ١؟همكو

 146١و

 4١5١و

 اكو

 ١؟هلكلو

 امدحكو

 ١؟1/4هو

 ١؟ةهمو

 ١4 ١1ا/او

 344١و

 1569١و

 ١ ةلكحو

 ١ه18١ةو

 ١1ه ؟غا/و

 49١١و

 ١هكا/لؤو

 ١هو 01و

 51714١و

 5١ه4و

 ا١ك585و

 ومعرمة١

 و

 ر



 ١الاكالو ١الاه١و ١الاآ١٠و ١ا/ءالؤوو ١ا/١الاو او الو 59 ازو14هو ا5١ؤ؟١1و و

 الطجمو )"15و 1مالو ١الكملو 1الاهو ١الاهمو ١الا15و 1١5١و ١الامحو ١الامكو 1ا/كال»

 !الالككو ١الالك١و ١الالد 4و ١الككلو ١ال5هالو ١الهؤكو ١الهدؤو 055١و ١ال4طمذو ١ال4ملهو 1

 ا١ملالكو ١م9١١1 4١١481١و ١الؤالالو ١الوالآو )الةكحفو ا١الو؟هو 977١و 5٠8١و 815١و 1١1لالؤال

 اممالفو ١مههالو 18ه10و ١ 8ه55و 1847378و 1854و ا1م"١١و 5١188و 85١هؤو 504١و م٠5

 ا١وظعفو 91١ال4و 4١9١و ١مكالفو ا1مكالا“و ١1مل ىو ا1مك41و ا مك1الو 4١185و 85١ؤ55و 1805٠

 141١1١لو 51١7و 51١5و ؟١5دف1و 01١7و !؟ملهكو !١؟ىمكالو ١؟هالثو ١ة؟؛١؟و 61١متر اة

 5١١هؤو ؟١5هاك#و ١1هل1و ؟4١7محو ؟114١٠هو ١41١٠؟و ؟١٠"مو "1١ 4ىلو 8794١٠و ١1١5و 04

 116١و 5١١5و ؟١١الاو 4١١5و !١١١جو ١١ؤؤالو ١1ؤالمو ؟١؟15و ؟١خكمو ؟١ملو الل

 ؟١هال١و ؟١ههالو !4١؛ةلو ؟4١هؤو !4١هزو ؟١؟١مو ؟١4١"و ؟١؟44و !١1؟59و !١1؟4هو ؟١؟85

  4و١8”١؟ و 5١51ولاه؟١؟ ولال١5؟ و158/ا١؟ و#لال/1١1؟ و١48515؟ و"1كم١! و١454ا؟ و50م١1

 يربطلا خويش مجعم ميملا باب

 و

2 

8 

 نب هللا دبعو ع (١41/1و ”ال/١و 4/١" مترو 2 (141100و 1114و 115١ 4و ؟1 8480و ؟١مذتالو 45

 ١588 ست) يزارلا رفعج ىبأ نب هللا دبعو 2 (00048و 0١٠1و ؟870و 8١١1ست) ليفن نب دمحم

 م5180و /االؤو 5800و ها75١و ١889 ست) [ىفقثلا] باهولا دبعو 2 (50574و 54١55559171و 5١41

 ىلعو 2« ( 1١9159 89510 ست) ىصمحلا ديعس نب ةبتعو 2 (11041ست) [ىسوم نبأ] هللا ديبعو

2 

( 

 ست) مثيهلا نب يلعو 2( 1155 ست) يسفانطلا دمحم نب يلعو « 149/١( ّلت) - بوسنم ريغ

 ست) يطساولا نوع نب ورمعو 2« ١1١558( ست) دامح نب ورمعو ع 0١ و5١5لا و7٠١85 5١١849(

 هؤفزو هالهؤو ههؤالو 0184و ؛177و ؛9ا1/و 8مهكو "1818و ")اهو ؟هز١و ١9١1كو اذهالو ٠٠١/٠

 هومكو 5954و ”ك١1الو ”8هذو 5الا١و االءؤو 5ا04و "هالالو ”لهحخو ”الفو 5لالاو ”لدكو 56ل/

 1511و مككمو مكاو مهاخو مه55و معاالو ملعا1١و مع٠دو م455و زذكأفهو الهكلو اله؛١و ل415

 ١١؟مقو ٠١ ؟١١و ةمالهو ةذهالو ١185و ةالمؤلو ة؟؟ةدو ؟4الالو ؟4ال6و 1147و ؟!9هو ة9ال5و 07

 9١١؟6هو 844١١و 41١١ا/ةو 898١١و 1808١١و 1١١!الثو 9١٠الآكو ١١؟5هو 5994١١و ١٠ه5لو ٠١45

 ١؟١1الو ١1 8١"ؤو !١"ةالمو ١١؟مكدو 1"ال دو !181ةلو !١؟١تهو !١؟١لهو 4١٠١١١و 9١١ة96و ١١9448

 اتللكلو 5١دفلو 54١5١و 5١١5١و 1611و !هلةه4و !4١ا!18و !١؟؛ا!لءكو ١؛”"لو ذةدآالو 4

 ١الكهؤو ١امالكو ١ا/الد“"و ا١الاكفو ١ا/4هنو ١ا/14و ١السلاو ١الاكه١و ١ا!لا١؟4و ١الا؟١5و 14

  2 2 8و 2 8 و ٠9 8 2 2 امذككؤو ا١مذككخو ا١م5هالو ا550/و و١كلالما ١451١59 و"١496151ا ومل1م١9١ ْللكو ١9١ ولا"91١؟١

6 

2 

8 



 ميملا باب ش ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و اة هلو اكمكالو ورالدو واهو ١ ١ةالكدو ظؤةالءكو 59 ١؟:59و 944١الو 549١و اولهم

 و 45١1هو ١7"ة4هو 74١7و 59١٠و 14١7هو 2-0 18١١و ١50الؤو !ةةكو9و 199 1/و ل

 را 10ةؤ5و ؟١ةلمو ؟١؟9لو ؟١طهمو ؟١ مالمو ؟١مالالو ؟١طلفو ؟١3هلاو ؟١طلحو ؟ءطحوو اح

 و 1١4519 ؟١؟متو ؟١الهو ؟١ال4و ؟1ا/نو ؟11"1و ؟11مهو ؟11١و 11 1لو 1و ل

 نيكد نب لضفلا ميعن يبأو « (9988١5و ؟١ا/84و ؟١الا5١و ؟١ال54١و "554١و "44و ؟1175هو

 وا هكالو ؟هلالو "1184و هو مامر 7551و ؟0ه8و 74١1و 14١7و 1مة1و ١ا/؟ا/و ١154و ال85 ست)

 را/5115و ا1/8و 3114و ةكدالو ككاو هالو هذرضالو همككو ه1 47و هددلو مالمالو ”ا/مرلو ما

 و ةدكنو ةهه١و ة؟هه9و ؟5ا!مو ة؟؟3و 44١5و مكالاو ةالدالو !لمزحو ا/لزالمو هلة /؟/لو ال

 و 1١ه١5و ١!؛ة١و 479١او ١؟؟مهو !١؟؟ةكو ١١١1و !١١؟ه0و !١١؟475و !١١ه7دو 4494١٠و “٠١ ةه

 ر 5١8١و ١الكفمو 050١و ١ال4ة5و !5١51١و !هالالاو ١١9١و ١؛ة؟الو !؛لكفو 450١و 4

 و ١؟15١و 9044١و ١1م0١4هو امهخلو ١مكملو ١مك51و 8١1ه5هو 1814819 ١8١1كالو ام١٠مو اوكف

 وا 5 المخو ؟ءهقتو ؟458١5و 79 ءاللو ؟رمنو ؟نوقو 94٠7لو ا١ذ؟١1؟و ١؟459و ١؟5تهو 9١ه

 ست)  بوسنم ريغ  مساقلاو ع (199 ترو 2 ( ؟118410و ؟١!4هو ؟9١١و ؟١اةمو ؟١١١١7و 5٠٠٠١

 رز ١٠ال45و 95١١٠و متلو 5454و ”؟948و ”؟4الو 519١و 489١ ست) ةبقع نب ةصيبقو ء«

 ىبأو ١918 ( «٠ ست) دعس نب ثيللاو « (09011و 1404909 19019/0و 1مال14و 987١و 11 4مو 1٠

 911١و 11؟5و 1٠١11819 114١1و ةها1و 4557و 7154و /807 ست) يدهنلا ليعامسإ نب كلام ناسغ

 نب دمحمو « 107١0( ست) ىنادابعلا رباج نب دمحم لهس ىبأو ع (81701و 111989 5١490

 نب دمحمو : (16145 ست) قوفكملا دلاخ نب دمحمو ء(501و "امو ل1ط9و 98 ست) رفعج

 نب دمحم نامعنلا يبأو « (0485 ست) يرصبلا ريثك نب دمحمو « 91١7١( ست) ركسع نب لهس

 نب دمحمو « ( 1!؟50 ست) ينالقسعلا لكوتملا نب دمحم (يرسلا ىبأ نبا) و « ( 445 ست) لضفلا

 5185و ؟5؟١و ؟"9١5و ؟"4١و !هؤهو 11١"و الالالو ؛"ه ست) ميهاربإ نب ملسمو 2« 1١1/158( ست) ىيحي

 و ١٠١45759 و4لا٠١4 ١٠١51559 444١٠١و ؟574و ةم)4و ةهل١و اللهو "59و 5؟4و هلاكو ؛ةذخو

 و 7١١1١١ 11١159 944١7و ؟978١٠و ؟١57ه0و !الهزدو 01١؟9و !1"ه51و 1؟؟ا/4و 94١1الو 5

 ست) دسأ نب ىلعمو ؛ (809و 4804و "759 ست ) هللا دبع نب فرطمو ؛ 24/١ نترو 00 ٠

 و ١؟هؤالو ١١١١ 1و ١١الككو 1١١الالو ١١؟ه5و المءمو الآ1ىو حو مالو ؟دحكو ؟دكمو
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 و 1954و 0١49و ؛ىلاو 4055و ؛١ 17و مو4و "84و الالثو "هدو "اهو 58و "55 ست) يدهنلا دوعسم نبا

 و مك'و مهو مكاو ماهو /848و الالاو الهالو الاؤو دحؤو هكوالو 5919و "11"و هكعو هؤغهو هلكو 44

 ١آهوو 9١٠١و )١١هو ةمىكو ةكمخو ةككو ١141و ؟1او ةثكالو 40

 !؟الاو ١5١١و ١؟4هو ١١١١و ١٠١١و 91١١و ١١الفكو 57١١و 44١١و

 لولا

 هوة١

 لي

514 

 فيش

 "ا

 كارا

 نسق

 م

16 

 ةهءها/

 ٠ووه

 هو

 تفشي

166 

 عمكا

 الاآذا

 ١ؤكلا

 6١م

 م4915

41 

 1١1١و

 564١و

 1864و

 ؟1الكو

 "54و

 ؟همالو

 1914و

 ؟ هالو

 مالاك١و

 4744و

 مهدكلو

 همدواو

 هوهداو

 "14و

 ؟الاالو

 1١59و

 الاكا1و

 الهدكو

 مل'كنو

 مههكو

 1011و

 151١و

 041١و

 امكاكو

 151١979

 ؟/84و

 "و

 5165و

 ؟مءمكو

 نسف

 عءالكأاو

 هدكالو

 ههو4و

 هوؤاو

 0714هو

 اخو

 "و1؟1و

 الا8١و

 الهع5و

 م4١1و

 مهكالو

 140هاو

 نسسضكا

 5١و19

 اما/عو

 95١5و

 ؟7"ةؤ1و

 9١55و

 ؟ةو59و

 "0969و

 7/4 ا/و

 عا/ال4و

 هاهكو

 هكاوو

 5011و

 "1هكو

 ؟ا/هؤو

 5544و

 لاو

 الههكو

 ملككالو

 مالو

 و05كوهو

 749١و

 ١ا/١٠و

 ا1م1/5و

 ؟111/و

 55و

 11و

 1598480و

 "11و

 ؟”الالوو

 ؟الوكو

 هاالعءو

 ةهكالكو

 "0071و

 5451و

 "الكأو

 "96 1/و

 اا 4 ا/و

 الههدقو

 م5١1و

 مالكغو

 ١”ا/و

 ا١الا1؟و

 184ؤ69و

 ؟؟14هو

 ؟غ15و

 14و

 7" هكو

 _ا4١1١و

 مكماكو

 41و

 هكو5و

 هالهكو

 "095١و

 "1458و

 كالكأو

 "34هو

 لاهو

 المكحو

 م44

 ممككو

 ١مو4و ١ا"الثو

 ١ال4هو ١ال؟هو

 ١975١9 ١95١و

 ؟1؟1/هو ؟11لكو

 1148و ؟:؟9و

 1594و "5469و

 املاوهو ”"0ك4و

 "51١1و ”ا14١و

 "م419ؤو "ملؤو

 4ول5و 15١9و

 هاكهؤو هكهاو

 هالمكو هالهحو

 دلاؤو 5لا14و

 -هغ4و 5444و

 دالوكو 5الثدو

 المردو العدالو

 الكممو الكاكاو

 المو1و المحالو

 م4154و 8504و

 ممحكو مالو

 و41مالو و4١الو ةا1او و١ معو

 قي

 416١و

 ١ا/لهكو

 95549١1و

 ؟141/و

 5617و

 "و

 ضف

 7174و

 ؟مهالو

 417584و

 ه5كةو

 هم65و

 "1 1ا/و

 ؟ههكو

 دالكاذو

 الءاثو

 الك ١هو

 اله14و

 م41هو

 مقكدو

 و15١4

 و١٠١5 و4ا١ا١ا و١١١8 وه١14

 و١١86 ولا9؟١ و١801 ومءظ١

 155١و 419١و

 ١الوىو ١الهحو

 اوكالو 9١؟ه0و

 مالو ؟؟515و

 488١و ؟414و

 ؟ا/لمهو ”ا/“4و

 مسعوو "5411و

 مكاكنو "14و

 دمر "مالهو

 ؟:ةالمو ؛4055و

 هئعو١و هالالظءو

 همكالو همههو

 دلؤكو 84١5و

 "هولو "5041و

 دالومو "الو

 44١7و 14١7و

 سوكر 71و

 1544و الواو

 مئه0١و م417و

 محلفو مككأو

 1718و 9517و

 ١ه6١هو

 ١ا/الالو

 ؟1١1هو

 "15و

 ؟ها١ةو

 ؟امكو

 مو

 نشل

 ؛غ65١1و

 ةهددكو

 همماكو

 ةهمالهو

 "1511و

 ككاكو

 1819و

 84١7و

 الهو

 الوالاو

 م11//و

 مق15و

 و؟؛1و

 ١هكالو

 ١ا/مهو

 ؟4١1١1و

 57؟4و

 ؟ههمو

 58م1

 سضضحملا

 14و

 4474و

 ةهجامو

 ههئهو

 همقالو

 "1714و

 عكالكاو

 "85ا/و

 07وؤو

 الثك4و

 ا0ة41/و

 8م4481و

 4011و

 ؟1؟58هو
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و ة1511و ةككمخو ةكؤللو ة5457و ةكزذخو 4455و ة4هالو 1417و ة415؟و 5١41و ة"41و ة"امو وة"

 و ة441"/لو 1475و ةذاَذو ةمل؟و ةالككو ةال54و ةا/لالالو ةالءهو ةالددو ةكقألو ؟هملكو ةهالؤو ة؟ةهه

 وا ١81١و 1٠١١ 1715و ١١١ ١مو ة؟ذكلو 5952و ةؤ 51و 9571و 9511و ةة١1 الو ة؟١١9و 9994و ةمكاو ةمذالا

 ٠٠5 و١9ه٠٠١ وهلم١٠١٠١ و5ؤ١٠١٠١ ولملالا١١ 1ملكو ١١ ؟مخعو ١٠١ وكد١| ولالا/٠١٠١ و١)ؤ/١٠١ ومو١١

 /و٠١1

 ك١

١٠١91 

١6 

١11 

 لتقف

 لفضل

١1 

1247 

 نيانحل

1254 

١11 

1١ 11 

١ 

 ملكا ١

 نك

 كلااه١

١١8 

 لل

14 

١/1 

1 

1 

 وه١ «٠١

 و1وك١١

 و١١955

 و4:هه١١

 1/و ١11/4

 :و ١١٠١

 و١151

 و١711

 وكغ"١

 وئءك١

 و15هم١

 و١41١

 وكه١

 و5١1ة١

 و١44846

 وكئءه١

 و5١19ه١

 وهولاه١

 الكو ١

 و-114/١

 وكمكلا١

 وههكل/ا١

 و6مل/ا/ا١

 و"١٠١58# ٠١4159 وملا؟٠١ و05ه١١

 ١١ و/اؤو

 4١١هكو

 6١١همو

 ١1١/هوؤو

 ١؟174و

 4١١١و

 ١؟؟144و

 ١"41*و

 5141١/و

 اكدمكو

 111/0١و

 1١10/7

 154١و

 186١ه6و

 ١1ه6١م1و

 ١١و

 ١هملاكاو

 ١5١ مهو

 ١اللكلو

 ١لهدكو

 لنفححلا

 االالوكو

 ١١الك1و ١٠ا/؛هو

 ١1١٠١٠١١و ١٠١ةمكو

 1١هالالو !١١هك15و

 841١١و ١١الم9و

 ال50 ١؟41١لو

 اس ءمزخو ١؟؟9هو

 ا١”هكو 1١"؟هالكو

 ١”:هالو ١"١517و

 0/19١و 544١و

 ا١؟١9كو ١"محلو

 ١11 مكو 1١11١/الو

 ١1:١كو 1584١غو

 ١؛5ىنكو 1578١و

 1:9159١و ١5140 5و

 ١1هدكاو ١ه٠١٠هؤو

 ١ههمعهو اههءكو

 ١همالالو 5849٠و

 ا5١ا155و ا64١51١و

 ١لوءهو زظالاؤ؟و

 ا١ا/لهك0١و ١الهئ:ةو

 اا/جا/مو ١1/5

 و8٠١05لا١ و/11م/ا١

 ١١ا/وا7و ١٠١ا/مو

 ١1١١ كالو 6١١١هو

 84١5١١و 64١١و

 ا1١مالاو 4١١هالو

 1١١١و ١؟11/هو

 اكلككو ظ١"اك١و

 الكالاو ١8 دكو

 ١؟هممو :”١

 ا١”ا/هاكو 1ا"ا/غهو

 ١؟9415و ١"ةلالو

 ١15١و :١ 19الو

 41١"هو 447١:و

 1١ا/الؤو 11١/اا/و

 ١؟ةالالو ١؛ةكلو

 ١ها5١١و ١ه١الكو

 ١هالءاو ١هكثاو

 ١هؤلا١و ١همحالو

 ا5١ةمىكو اكةؤالؤو

 ١لكا4١و ١ا/اا/١و

 ١المكالو ١الهدمو

 ١ا/كى1و 1ا/ا1/4و

 اامعمو

 ع5

 و١445

 ١٠مل

 117١و

 54١١و

 ا١ا1مال4و

 قفل

 ١31١ 4هو

 نسضنمكا

 ا١ام"هككو

 ١”الم1و

 ا؟ةؤه2و

 ١155179

 410١و

 ١1 الوكو

 ١ةةمكو

 ١ه11١/و

 ١هالاةو

 ١هؤه:4و

 اك5ؤة1و

 41/١

 ١اهدحو

 ا١الكذكاو

 وامملا١

 ولامه١٠١ و4لاه٠١ ولا١ك1١

 86١١و

 ١1١١ :ا/و

 5١١ههو

 ١9١1١الو

 "744١و

 ١؟1ه4و

 1و

 ١1ه 4 ا/و

 ا١؟م١كو

 ١٠١٠4١و

 1١و

 1141908١1و

 188١و

 :١ ةمالو

 ١ه78١و

 ١هال148و

 ١هومهو

 ١/٠١ الو

 رلكحكو

 ١ /هالهو
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 وه66م/ا١

 6١١ا/لاو 6١١كههو

 ١١1محفو ١١مكالو

 ا١اظءلو ١١؟4هو

 ا١ا١الا١و ا١ا554١و

 ١١١١هو ا978١١و

 ١؟؟ه5و ١؟؟ه4و

 ا١"١51و 811١و

 ا8١وؤ4و )8لظككو

 ا١امهالؤو ١"ه:1و

 ااكملثكو 8١مككو

 31١11١و 411١و

 8١و 23١"؟98و

 1١ه18و 444١و

 1848١ه4و ١:ماكؤو

 ١1ه١0او ١:ؤةالو

 ١هلككو ١هاهكو

 ١هالممو ١هالا١٠6و

 ١5١ ؟1غو ا١هؤقالو

 ١/١419 071/١و

 ١ا/47غو ١ا/41و

 اال 4و 644١و

 ا١ا/التهو 553

 وهمملا١ و١9ؤ/ا١ا
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 يربطلا خويش مجعم ٠ ميملا باب
 و 1808و 180117 1815و 1 8011و ١1الف 9و ١الالفو !الومكو ١1الؤ الو ١ا/ة4و ١الولخو الت

 امذلذالو املمكو ام1الالو ١81449 امذا41و املاكو امذلالكو ا١م41158و اما الو 18١ ١811١179 4ل“
 اه

 امالالكو 815١*81و 854١و املا 7؟و 4859١ؤ9ؤو ا١م1ة4و ا١ملكؤل75و ا١مذ15الؤو 18548 ١251١189 ١25519
 ذه

 و 14ا!ل١1و 4١1الداو 8515١و 8١1هكلملو 14هم١و 4684١و 8١)86و 849١هو 84١ا14و 8400١و 19

 و 491١ال1و ا4ةك8و 89545١و ١1491١ 1؟و 4501١و 48448١.و ا44هالو 18844و 1444و ا4الكاكو امالام

 و 9١؟44و 9١؟1؟1؟و 1١9١85 وكا١9١ ودلا+١9 وخ"/1١9١1 ١916١9 و4ة١؟١! ١91١59 !4١ءك5و 189691“

 و ١؟4ةدو !١؟1ملالو 94١ا/ظو 940١و !١؟"ة517و ١9 خمو 1١93 هالو 15١"98و !١؟"1هو !١؟؟ةالو 98

 و ١ةكحأكو !١ةكمكو ١ةكالدو ١؟كمهو 9١؟5417و 956١و 95١؟4و 9١ه مو !94١هالاو ١؟ه4هو 9607

 و 5١ ك1لو ؟2دكلو 72دمإلو 4١١7و 1 ةقالالو 1ةةكللو !ة؟ىحلكو !ذمكالو 98738١و ا١ةالكفو اال

 و 5601و 5ك ؤخو 75١105 7111و 71و 7 لالآو دله ؟1١لو ؟دلحو ؟دامكو ؟بالم

 و 508١5و ؟5154١5و 10١1و ١7هالإو ؟١هكل1و 7١400 ١7"هوو ١5هالو ١5و 15١5و 5م

 و 5151١5و ؟١فلاخو ؟١ضخلو ؟١مالالو ؟١ لو ١7نكمو ؟١ماهو ؟١خحدو ؟١الالالو ؟'الاؤو 5”اللك

 و ؟1١؟11الو ؟١١ال5و ؟!١١١١و 1١١١و ؟١١ضفو !١١1ذلو ؟)١١الو ؟١١ه١و ١١١7و 8١١5و 4

 و ؟135١7و ؟471١و ؟41١١و ؟411١1و ؟!"ؤ0و ؟١"زخو !؟١؟54و 41١7و ؟١؟الاو ؟١؟4539 0

 و ؟١هؤزلو ؟١همالو ؟١هزلالو ؟١هالاو ١5١5و ؟!هزلؤو 60١7و ؟!1ة98و ؟4١الهو “15١48 1١45179

 و ؟١1المالو ؟١ال4هو ؟١الآ١1و ؟١ةمنعو ؟51/8١و ؟١"ههو 5!548١و ؟54١هو ؟١""ىو ؟١"”1"و ؟151/

 و "518١و ؟9١١؟4و ؟١ة9148و ؟ا14١الو ؟امهلكو ؟1مالالو !444١و ؟!0١84١و !4857١1و “51١8٠ 5١81١9

 2 (”0 ست) دامح نب ميعنو ء 7١٠/١ و١7١/١ 181/١9 9١/1١9( خت)و 2( ال4 قت)و ء(؟15457

 ست) ىسوم نب دانهو ١7٠١5 وه١944( «٠ ست) رامع نب ماشهو 2 ٠6١098( ستر دلاخ نب ةبدهو

 - ريكب نباو 2« (180:948و ٠١114 ست) يدع نب فسويو « (147907 ست) نوراه نب ديزيو 217 «٠

 وال١0 78و ال١ ؟الو 7854 ست) رابجلا دبع نب رضنلا دوسألا يبأو 2( (١١56و 9١ا!ل١5 ست)- سنوي : وه

 « (10784و /64هو 7٠١58 ست) يسلايطلا : وهو - بوسنمالو ىمسم ريغ - دواد يبأو ا

 ست)  نايناغص نم لد نب ديعس يبأو ٠ (2055 ست) - بوسنمالو « ىمسم ريغ  ريهز يبأو

 هم١8ست) [ ليبنلا دلخم نب كاحضلا] مصاع يبأو ء 0611 ست) يرقنملا ةملس يبأو عموم

 ( ىسلايطلا ] ديلولا ىبأو ٠ (/445 ست) يرقملا نمحرلا دبع ىبأو « (110707و 1770و 1144و
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 .هريغ ةيوار ىلع هل فقأ ملو . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ :_هنع ىور

 (185 )1١1/5/1١/ « يربطلا ريسفتل ١ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ : حيرجتل او ليدعتيلا

 . « خيراتلا » و « ريسفتلا » يف اريثك يربطلا هنع يوري ...يربطلا خيش » : لاقو

 ةياور ىلع هل فقأ ملو « !! ! !مجارتلاو لاجرلا بتك يف ركذ ىلع هل فقأ مل : تلق

 ملعلا لهأ نم اريثك هنع تلأس دقو . يربطلا دنع الإ . هقفلاو ريسفتلاو ثيدحلا بتك يف

 مهنع ىور نيذلا هخويش ةرثكو هتياور ةرثك مغر « !!! هفرعي نم دجأ ملو « لاجرلاو ثيدحلاب

 تاثملاو « هريغو (ليعامسإ نب قاحسإ) نع « ةدحاولا ةياورلا نيب مهنع هتياور تحوارت نيذلاو

 : يتآلا تظحال دقو ( جاجحلا نب قاحسإ ) نع ةياور (ةثامنامثو نوثالثو نامث) ٠ تاياورلا نم

 انعفدي امم !! مهنع ىور نيذلا هخويش ةرثك مغر هنع ةياورلاب يربطلا مامإلا درفت ١-

 .!! كلذ ريغ انل َتْبْنَي ىتح هنيع ةلاهجب مكحلا ىلإ

 اهُتيدُت هنمز يف يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ مظعم تلمش يتلا ةيملعلا هتالحر ةرثك -؟

 نع هتاياور نيب تحاورت يتلاو هرصع يف ةءارقلاو « ريسفتلاو ٠, ثيدحلا خويش نع هتايورم

 | . نييزاجحلاو « نييرصملاو نييماشلاو « نييقارعلاو «٠ نييزورلا

 هللا دبع نب دعس لثم : هخويش ضعب نع مهعم ىور نيذلا هنارقأ ضعب نع هتياور -*

 . ٠١١5( ست) « رمع نب صفح نع هعم ىور يذلا « (”0٠88ست) ٠ يرصللا مكحلا نبأ

 ةنييع نب نايفس نع هيتياور : لثم !! ةطساو ريغب هخويش خويش نع هتياور -4

 .( ؟918 ست) دعس نب ثيللاو 2« (809١٠/#و "509 سق)

 نم ىنك وأ باسنأ وأ ءامسأ يف طقسلا وأ فيحصتلا وأ فيرحتلا نم ريثك عوقو -ه

 لالخ نم ؛ لاحب هل اخويش وسيل مهنأ ينظ ىلع بلغي نمم ٠ مهنع ةياور ىلع هل تفقو

 (١6١؟81 ست)  بوسنم ريغ دامح نع هتياور لثم ديناسألا نم ةفلؤملا فالآلا هذه ءارقتسا

 امهريغو (4657 ست)  بوسنم ريغ  كيرشو

 يفي



 يربطلا خويش مجعم 0202020202020203032777بب ميلا باب
 اهفيرعتب وأ ١ [ نيتفوكعم] نيب اهتبسن انتبثأ «! اهبسني ال ءامسأ نع هتياور -5

 [ةماسأ ىبأ نب] ثراحلا نع هتياور : لثم « ديناسألا نم اهريغ ءارقتسإ لالخ نم (وهو) ةظفلب

 . ( 1987173و 51١1410 ست ) « ( دينس) بقلملا [ يصيصملا دواد نبا] نيسحو « (٠1110ست)

 هيلإ اهوزع يف !! نوعابطلا وأ خاسنلا أطخأ« ديناسألا نم ريثك ىلع تفقو دقو -

 دبع نبا ] ىلعألا دبع نع هتاياور : لثم ( ىنثملا نبا ) وأ« ( ىنثلا نب دمحم) ةياور نم يهو
 يبأو ؛ (1١1و 8774و "1و 708 ست) « رفعج نب دمحمو ع ( "088 ست) ؛ ع ىلعألا

 .اهعضاوم يف اهتححص دقو . (17/9/84و !له4هو 7٠١517 ست ) « دواد

 يهو « ( ىنثلا نبا ) وأ ٠ ( ىنثلا نب دمحم) ىلإ اهوبسني ثيحب !! سكعلا وأ -8
 لاهنم نب جاجحلا نع (541/7و 740/19 ١/071و خيراتلا) يف هتاياور : لثم . طقف (ىنثلا) ةياور نم

 0/606 ست) (دسأ نب ىلعي): لثم هخيش ةينك وأ ةبسن وأ مسا يف أطخ عوقو -9

 نيكد يبأو « نيكد نبأ : وأ (؟١١6ست) ريكب يبأو « ريكب نباو (دسأ نب ىلعم) : حيحصلاو

 . (1 448594 ست)

 ٠- هيمسي ال بوسنم نع هتياور ١ ست) ( يضوحلا ) نع هتياور: لثم ١15١145( .

 يوري نيذلا هخويش ءامسأ اهرهظت يتلا « تاياورلا ضعب يف هل يربطلا ماهبإ ١-

 . ملعأ هللاو. مهنم دحاو وه يذلا« نيمهبملا مجارت يف اهتنيب يتلاو« مهنع

 يتلاو . هخويش ضعب نع « ريسفتلا يف ةيرثألا ءازجألاو بتكلا هتياور ةرثك ١-

 : نع هتاياور : لثم « ةلثامتملا ديناسألا ةرثك اهنيبت

 ١- ةغلابلاو : ينالقسعلا سايإ يبأ نب مدآ )١١١( (ةياور) .

 . (ةياور) (550) جاجحلا نب قاحسإو -؟

 . (ةياور) (155) يطامنألا لاهنملا نب جاجحلاو -

 . (ةياور) (552) يزورملا رصن نب ديوسو -4

 . (ةياور) (81) ينامحلا ديمحلا دبعو -ه

 . (ةياور) (7/57) ينهجلا حلاص يبأو -7

 فا



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . (ةياور) )15١5( نوع نب ورمعو -ا

 . (ةياور) (694) نيكد نب لضفلا ميعن يبأو -8

 . (ةياور) )5١١( يدهنلا ةفيذح يبأو -4

 ال فيرحت دانسإلا يقو « بوسنم ريغ مساقلا نع (170) مقر رثألا نع هتياور - 1

 . نارودلا ريثك وهو مساقلا ال قاحسإ وه هيف هخيشو هيف بير

 ! يربطلا مامإلا ريسفت همسا ألم يذلا خيشلا اذه ةمجرت يف لقملا دهج اذهف ؛ ًاريخأو

 ىتح كلذب يرابخإب مركتي نأ ثيدحلاو لاجرلاو مجارتلا بتك يف ركذ ىلع هل فقي نمم ايجار

 ةمجرتلا هذه ىلإ اهفيضأ
 (//4/4؟١9/1) «راثآلا بيذهت نم دوقفملا ءزجلا ٠ ىلع هقيلعت يف اضر يلع خيشلا هنع تكسو

 مركت « انه هترطس ام ىلع هعالطا دعبو « ناشوحلا فسوي خيشلا ةليضف نإ مث

 ةدع ىلع هل فقو هنأ ينربخأو  ىلاعت هللا ءاش نإ - ةسورحملا ضايرلا ةنيدم نم يب لاصتالاب

 نبا نع اهلقن تاياور ديناسأ ىلع ملكت دقو « « هريسفت » يف ريثك نبا ظفاحلا هيف هركذ عضاوم

 اهيف يتلا ديئاسألا كلت ديوجت وأ ٠ ةحصب ؛ ريثك نبا اهيف حرص « ىئثملا قيرط نم ريرج

 ةروس نم (57) مقر ةيآلا يف ام رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهنمو « يربطلا ميهاربإ نب ىنثلا
 نم هلقن رثأ بقع ريثك نبا ظفاحلا لاق ثيح ه84١ ةنس ركفلا راد ةعبط نم )١161/١( ةرقبلا

 ش . « حيحص دنس اذهو ؛ : هقيرط

 بقع ةقباسلا ةعبطلا سفن نم )١85/١( ةروسلا سفن نم (58) ةيألا ريسفت يف لاق مث

 ش . « دهاجم نع ديج دنس اذهو » : ًاضيأ هقيرط نم هلقن رثأ

 اهنأ هقيرط نم ريرج نبا اهاور يتلا ديناسألا يف لوقأ نأ الإ ينعسي الف اذهلو

 . ملعأ ىلاعت هللاو « هاوس للع اهيف نكي مل ام  ريثك نبا ظفاحلل ًاعبت  ةديج وأ ةحيحص

 )01١( يمرخللا يلع وبأ 5

 (ةعبرألاو . ملسم)

 "هه



 ( ش"/ره4 : بط )

 ( *؟/رارص) و « (شا/را# قت) و ١ (شا'/رالا/ هت) و . (شا/را خت )و . (شا* /رد١ ستر

 ء فاي ايؤت ع يلّتخلا وهو «٠ يمرخلا « ىمزراوخلا « ىسوم نب دهاجم « يلع وبأ

 عبرأ ةنس ناضمر يش نم نيقب عستل ةعمجلا موي يفوتو « ةئامو نيسمخو نامث ةنس هدلوم

 .ةقث « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو

 و11171 ست نب .و « ((5.04 هت) [ سيوأ يبأ نبا ] ليعامسإ :نع ىور

 دمحم] رضنلا يبأو ع (مؤ9/و 48م١ ست) ثراولا دبع نب دمصلا دبعو ء (10001و 8١١ههو 8:

 ست) نوراه نب ديزيو ١ (م) ٠ (594 هت) مساقلا نب مشاه رضنلا يبأو ١ (0541 هت) [ نوميم نبا

 مالءالو 58١8و /لم15و الالالالو هؤلالو ه1الاو ه151و ؛ا/الالو 1547و ؛" 4و "١4لو "لالؤو ؟١مخهو ه٠

 و 7757؟4و ٠١١ ١١١959 و7لا١١ و/191؟١ و7-/١13 و51لا٠١ و5١١4 111١559 41"و ةؤ١قو ةاؤهو

 و "15١١و 49١7و "0704و ؟ة4ا41و !الامعو ؟اءفجو 1558و 700 1"و ؟41 51و "مو

 و ة30و هالالو :"8و "0و ؟1خ9ؤ هت )و ع (م1الاو ظالمخلو مالا ءو موعولو "عالفكو "امو "14

 و ١145و 4١77و !؟ذتو !١ة؟ه١0و 507١و ١5159 4١5١و 59"1و ١"5هو !١١ا/4و ١1١1و ١ كو 5 بو 4

 رص)و 2 (8/1و 1١/١ شت)و 6(٠2ه1و م48و 1584 قترو ع (؟864و ؟ا/الالو هو ؟11لالو ؟574و ؟ها/

 « لامكلا بيذهت ١ طايخلا دلاخ نب دامحو 24( نودع ملح + لماكلا , ديمحلا دبع نب ريرجو ح2(

 يجانلا ديعس نب ناحيرو 2« )1770/84/9١( « لامكلا بيذهت » ميهاربإ + يعبرو ؛ سمو

 تباث نب يلعو ع (98014/600/1) : لامكلا بيذهت » ملسم نب نافعو (4517/470/8) « دادغب خيرات ٠

 للع ١» ديبع نب دمحمو « )/1١11/110/4( « دادغب خيرات » [ةبقع نب] ةصيبقو « (477/151/4) : لماكلا »

 نب رمطمو (507/9117/4) « بيذهتلا بيذهت ١» يدقاولا رمع نب دمحمو ٠ (000/81/5) « ينطقرادلا

 نب ىيحيو 2(" 011 يليقعلا ءافعض » ذاعم نب ناعمو « (159178/199/4) ؛ تاقثلا ١» كردم

 . ("08/8) « ينطقرادلا للع ه يقرودلا ميهأربإ نب بوقعيو :٠ )7/١4/157/7( ٠ حيرجتلاو ليدعتلا ٠ ديعس

 خيرات ١ برح نب ريهزو ٠ (؛هو/و) « ءالبنلا مالعأ ريس 0 رابألا يلع نب دمحأ :هنع ىور

 مالعأ ريس » يب ِإ و 2 (177/495/11) « ءالبنلا مالعأ ريس ١ ىفقثلا قاحسإ نب دمحمو ع )١٠٠١/199( : تاقثلا ءامسأ

 قف



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 1 0, 00554/4/5ز , تاقثلا د زازبلا مركم نب نيسحلا نب
 : ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : دلاو ليدعتلا

 . ظفحلا رسع ناكو ء هب سأب ال « ًادهاز ظ ًاظفاح ًامامإ 2 ًاقودص

 ثيحب عباطلا وأ مسانلا نم فيرحت ( 9504 : هت ) مقر رثألا يف عقو دقو : تلق
 دهاجم نب ريرج نب دمحم انثدح و : اذكه رثألا راصف ( دهاجم ) مساب ًالصتم يربطلا مسا راص

 امهنيب (نع) ةظفل تفحصت ؛ حضاو فيرحت اذهو . « . خلإ.. ليعامسإ انثدح « ىسوم نبا

 ا ! (نب) تراصف

 نب دمحم نع يوري يذلا وه هئأل ؛ ينيدملا سيوأ يبأ نبا : وه ؛ ليعامسإ هخيشو

 ") هيف ًاضيأ ليعامسإ ةمجرتو 2 (0779/579/95) « لامكلا بيذهت ١ نم هتمجرت يف وه امك « لاله

 . (؛ هةر /

 حرجلا ١ و ء (1955 )58٠0/5/ « ريغصلا خيراتلا دو « (1811/417/97) ٠ ريبكلا خيراتلا ١ :رظناو

 هو 2 (/514/150/18) ؛ دادغب خيرات ١ و «(199؟4/18/4) « تاقثلا »و ٠ (180/9١1؟1/8) « ليدعتلاو

 ذو ء (4:/19ه/١١1) « ريسلاو و 2 (0591/؟5:1/5) « فشاكلا ١و « (ها/21/59/؟07) « لامكلا بيذهت

 2 (1507/144/1) « ملسم لاجر »و © (1١؟؟8/155/؟) « نيعبأتلا ءامسأ ركذ » و « )411/١//91"4( « ىنتقملا

 ةلمكت ١ و 2« (114/19/9) « دشرألا دصقملادو )17/87/145/١( ؛ ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو

 و )5189/550/1١( « بيذهتلا بيرقت »و 2 )١/11/1١/( « بيذهتلا بيذهت هو )9//١58/541( ٠ « لامكإلا

 . (؟799/404) « يربطلا ريسفت لاجر »

 (4404) يطامنألا رفعج وبأ - 141

 (شا؟7/را١؛ : بط)

 ( ش"/ر" : قت )و (شك/رال : هت)و ( ش4 /رد : سق)

 بحاص  (عبرم) ب فورعملا « يدادغبلا ؛ يطامنألا « ميهاربإ نب دمحم ؛ رفعج وبأ

 . ءامهفلا ظافحلا دحأ ناكو « ةرشع ةيداحلا نم ؛ نيتئامو نيسمخو تس ةنس يفوت  نيعم نبا

 فرخ



 را خوي حب ملا با
 نب ديوسو « 501١( هت) راكب نب لهسو ١ 72458 ست) جاجحلا نب ميهاربإ : نمع يور

 ؛ (؟085و 1509 هت) ميهاربإ نب نمحرلا دبعو ٠ ( 4008 هت) سرشأ نب عاجشو 1145(2 هت) ديعس

 هت) ةبيش يبأ نب هللا دبعو « (00/ قت) بويأ يبأ نب ديعس ةنبا نبا نارمع نب زيزعلا دبعو

 ست) فورعم نب نوراهو 2« ٠٠١١( قت) [دهرسم نبا] ددسمو . (1905 هت) ينيدملا نب يلعو ةفضخف

 بساك نب بوقعيو ٠ (4104 ست) يسلايطلا كلملا دبع نب ماشه ديلولا يبأو 2 ا او

 يلطبحلا بيبش نب دمحأو . )45/441/١( « لامكلا بيذهت ٠ لبنح نب دمحأو ١ (98081 ست)

 7 ؛ ليدعتلاو حرجلا ٠ يرصبلا حاضولا نب رشبو « سنوي نب دمحأو « (40/8107/1) « لامكلا بيذهت

 يبأو « (5151/؟ه9/07) « لماكلا ١ شادخ نب دومحمو ١ ىسوم نب دسأ نب ديعسو 2« /٠7/140(

 . يدهنلا ةفيذح يبأو . دوسألا يبأ نب ركب يبأو . ليعامسإ نب ىسوم يكذوبتلا ةملس

 نب دمحمو . زرطملا ايركز نب مساقو « يلماحملا ليعامسإ نب نيسحلا : هنع ىور

 . دعاص نب دمحم نب ىيحيو ١ يرودلا دلخم نب دمحمو .( ماتمت) ب فورعملا بلاغ

 وهف ؛ هذيمالتو هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « دادغب خيرات » يف هتمجرت نم

 ىبأ هنع بتك ؛ ظافحلا نم » : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 .( هنع بتكا ملو دادغبب هتكردأو « ةركاذملا يف

 : لاق لازك نب دمحم نب رفعج نع هدنسب « دادغب خيرات ١ يف يدادغبلا بيطخلا لاقو

 دمحم نب نيسحلاو (عبرم) ب ميهاربإ نب دمحم بقلف ؛ هباحصأ بقلي نيعم نب ىيحي ناك »

 دبع نب يلعو « (ةجليك) ب حلاص نب دمحمو « (ةرزج) ب دمحم نب حلاصو « (لجعلا ديبع)ب

 .« ثيدحلا ظافحو « هباحصأ رابك نم ءالؤهو لاق . (همغام نالع) ب دمصلا

 . خيراتو فينصت هل ًايدادغب اظفاح ناك و : لاق ينطقرادلا نع هدنسب اضيأ لاقو

 . « ءامهفلا ظافحلا دحأ ناكو

 لاجر»و.ه مهواططح/ا) ( دادغب خيرات هو ا « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . (7748/5الا/ ) « يربطلا ريسفت
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 ٠١ يدادغبلا « يطامنألا ؛ زورين نب ميهاربإ نب دمحم . ركب وبأ زييمت «

 ةرشع عست ةنس ليقو  ةئامثالثو ةرشع نامث ةنس يفوت وثلاثماثة  .

 عفان نب رمع نب دمحمو ؛ يزنعلا ىنثلا نب دمحمو « يلع نب ورمع : نع فور
 . يواهرلا دمحم نب ديزي ةورف يبأو 2 يصمحلا فوع نبا دمحمو « يرصملا

 « يوغبلا ةرمس يبأ نب هللا ديبعو ؛ يعفاشلا هللا دبع نب دمحم ركب وبأ : هلع ىور

 نب دمحمو ؛ يفريصلا ريخشلا نب هللا ديبع نب دمحمو ؛ يلوقاعلا نادمح نب ميهاربإ نب دمحمو

 ةلمج يف هركذو  ساوقلا فسويو ٠ ساوقلا رمع نب فسويو « ينطقرادلا نسحلا وبأو ١ رضطملا
 . - تاقثلا هخويش

 . 84/408/1) « دادغب خيرات ١ :رظناو

 (41087) ناردص نب رفعج وبأ

 (يئاسنلاو . يذمرتلاو ٠ دواد وبأ)

 (ش/م / را" : بط)

 (ش "/ رة :هت)و « ( ش ه/رذ : ستر

 2 يرصبلا ؛ يميلسلا ) يدزألا 2 ميلس نب ناردص نب ميهاربإ نب دمحم , رفعج وبأ

 . قودص « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو عبس ةنس يفوت  هدج ىلإ بسني دقو  نذؤلا

 (م19و ؟4الالاو ؟4١0٠و ه١05 ست) ليبنلا دلخم نب كاحضلا مصاع يبأ : نسمع ىور

 ملسمو ء(س)و 2 (1491؟ هت) ءالعلا نب لضفلاو « (م8١ هت) يمدقملا يلع نب رمعو 2 (1986 هت)و

 دمحم نب ىيحيو « (د)و , ("الاله5 ست) ناميلس نب رمتعمو ع( 87080و 770784 ست) ميهاربإ نبا

 : يليقعلا ةيواعم يبأو « 0500 ست) يمرضحلا قاحسإ نب بوقعيو « (4087 ست) دهاجم نبا

 . (ا/:ه هت)

 قو



 نب دمحأ ركب وبأو ٠ (1778/504/1) « كردتسملا ٠ بلاط يبأ نب ميهاربإ : هنع ىور

 /5) « ةراتخملا ثيداحألا » نانس نب دمحأ نب رفعجو « (1/41/154/ه) ٠ رازبلا دنسم » رازبلا ورمع

 هللا دبعو « (7:04/50/) « نتفلا يف ةدراولا ننسلا ٠ يدراطعلا دمحأ نب يلع نسحلا وبأ 01/1

 «)١ هل ةئسلا » ينابيشلا مصاع يبأ نب ورمعو + (001414/7/0) « دمحأ دنسم ٠» لبنح نب دمحأ نبا

 . (0708/80/ه) ؛ طسوألا مجعلا ١ ةمثيخ يبأ نب دمحأ نب دمحمو 1/

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . هب سأب ال« ًاقودص

 ىلإ! م11و ؟4الالاو ه١ءؤ1و 4089 ست) ماقرألا تاوذ « راثآلا يف هبسن فحصت : تلق

 . هبسني ملو 2« (77780و 597/84 ست) مقر نيرثألا يف هامسو «٠ (رغصم) يميلسلا لدب (ربكم) يملسلا

 بيذهت هو )10441/6١5/94( « تاقثلا دو « (11/0/9940/90) : ليدعتلاو حرسجلا » : رظناو

 »و2٠ /١4/١١( 9) ؛ بيذهتلا بيذهت هو )1568/1١67/5( « فشاكلا ١ و « (5071/91/؟4) « لامكلا

 . (5؟60/141/8) « يربطلا ريسفت لاجر » و « )0146/470/1١( « بيذهتلا بيرقت

 (7071/) يسوطلا دمحم 4

 ( شا" /را* : سق) : بط )

 هل دجأ ملو . هفرعأ مل « ةرشاعلا نم « يسوطلا « هللا دبع نب دمحأ نب دمحم

 /) « هقيقحت » يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو ١ (014) يلبق ركاش خيشلا هفرعي ملو « ةمجرت

 .ئشب هتمجرتل 4

 يلعو , (7077 ست) ىسوم نب هللا ديبعو « (50*4 ست) ىسوم نب نسحلا : نع ىور

 . "1544 ست) يزورملا قيقش نب نسحلا نبا

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هئع ىور

 ( ":15/ 018 /) « يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « ؟وه نم فرعأ مل : يربطلا خيش» : لاقو
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 ١ باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 40٠( ست) مقر رثألا يف (يسوطلا هللا دبع نب دمحأ نب دمحم) مساب يتأيسو :تلق

 دمحم نب دمحأ) نم ًابولقم هنظأو , ("4044 ست) مقر رثألا يف وه امك « هدج ىلإ بسني دقو

 الجر الإ « همسا اذكه نم دجأ ملو .كانه هتعجرت تضم دقو ؛ (”4 ست) مقر رثألا يف (يسوطلا

 : وه اذه نع ًارخأتم

 ٠ - ىسوطلا « هيودمح نب دمحم نب دمحأ نب دمحم . ركب وبأ زييمت «

 اقودص ناكو 3 ةئامعبرأو سمخ ةئس دعب يفوتو 2( اجاح ةئامعبرأو سمخ ةئس يف دادغب مدق .

 . مصألا سابعلا يبأ : نع ىور

 . يناكلاللا يربطلا روصنم نب نسحلا نب هللا ةبه مساقلا وبأ : هنع ىور

 وحن ؛ دعب امف ( 51/4) « ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا ٠ يف ىئاكلاللا هنع ىور دقو

 . ( مصألا بوقعي نب دمحم) نع راثآ ةينامث

 . (01/9) « لادتعالا نازيم »و « (515/8) « ريسلا »١و « (981/1///79) « دادغب خيرات ١ : رظناو

 (880) يناغاصلا ركب وبأ

 (ةعبرألاو « اثيدح 77 : ملسم)

 (شا؟/ر٠60٠:بط)

 ( ش'"/را :قت)وء(ش+م/رو:هت)وء.(شال/رإ :ست)

 2 يناغاصلا « دمحم نبا : لاقيو «  رفعج نب قاحسإ نب دمحم ؛ ركب وبأ

 ١ سيمخلا موي يفوتو « ةئامو نينامث ةنس  دودح يف هدلوم « دادغب ليزن : لصألا يناسارخلا

 ةقث « ةرشع ةيداحلا نم ء ةنس نيعست وحن نع « نيتئامو نيعبس ةئنس « رفص نم نولخ عبسل

 ء(:04 هت) يدع نب ايركزو « ١1074( قت) [ عفان نب مكحلا ] ناميلا يبأ : نع ىور

 يقشمدلا نمحرلا دبع نب ناميلسو « 88١( ست) مداق نب ملسو « (1157 هت) ناميلس نب ديعسو

 كلا



 يرصللا نب هللا حلاص يبأو محامو اوك هت مراع نب نامعنلا يبأو 20 1م ست)

 ؛ «1١( هت) قباس نب دمحمو , (م) و « (؛"0» ست) قراط نب عيبرلا نب ورمعو ١ 0759797 ستر

 « (1؛86 هت) مساقلا مشاه رضنلا يبأو ع (17 بهت)و « (:0١لا/ ست) يدزألا ورمع نب ةيواعمو

 هت) ريكب يبأ نب ىيحيو «٠ (1؟١5 هت) يرابنألا ناسح نب حاضوو «٠ (144 قت) ةجراخ نب مثيهو

 ست) يريبزلا دمحأ يبأو « (ق)و ١ ("1084و 1944و 14015 ست) نيعم نب ىيحيو 2 00

 . ىسينتلا فسوي نب باهولا دبعو ع١

 هللا دبعو« « ةنسلا ٠» باتك يف هنع رثكأ دقو - لبنح نب دمحأ نب هللا دبع: هنع ىور

 . ايندلا يبأ نب ركب وبأو « يوغبلا دمحم نبا

 مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 .« دادغب خيرات يف هتمجرت نم وهف « هذيمالتو هخويش

 قوف ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 اهخئاشم هجوو دادغب ثدحم « ةجح « ًاظفاح . هب سأب ال « ًانومأم « ًاقودص « ًاتبث « ةقثلا

 يف عاستاو « ةنسلاب راهتشاو « نيدلا يف ةبالص عم « نينقتملا تابثألا دحأ ناكو « ظافحلا نم

 ع ةكمو « ةنيدللاو ٠ ةفوكلاو « ةرصبلاو دادغب لهأ نع بتكو « ملعلا بلط يف لحر « ةياورلا

 « نيلاحرلا « ظافحلا تاقثلا دحأو هتقو يف نيعم نب ىيحي هبشي ناكو ء رصمو « ماشلاو

 ٠ . نيلاوجلا نايعأو

 خيرات ١و ء (15170/15/9) ؛ تاقثلا »و « (44/19١1ه/90) « ليدعتلاو حرجلا : : رظناو

 و ؛ (085/؟) « ءاملعلا دلوم » و (44١٠/؟8١5/؟) « مهدعب نمو نيعباتلا ءامسأ ركذ »و « (540/1//51) « دادغب

 بيذهت »و ( )5/44/١ « ءامسألا بيذهت » و ( 88/4) « ةوفصلا ةفص »و « ( 1405/177/9) « ملسم لاجر و

 و2 )111/1١-405( ىنتقملا »و 2 (١/514/545؟ ) ؛ ءالبنلا مالعأ ريس هو « (ه5:١/م97/14) « لامكلا

 /١١و ؛//97/94) « بيذهتلا بيذهت »و « (2914/ه10//؟) « ظافحلا ةركذت دو « (1ا/14/1557/9؟) « فشاكلا »

 دشرألا دصقملا » و (01/4/90/1) « ظافحلا تاقبط »و « )00/71/4319/1١( « بيذهتلا بيرقت هو 2( 1/5

 بير الب أطخ وهو « يناعنصلا ٠ : هبسن يف لاقو (1153/4074) ٠ يربطلا ريسفت لاجر هو « (8074/007/) «

 تح



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (::0) يسمحألا رفعجوبأ كمل

 (يذمرتلاو , ملسمو , - قيلاعتلا يف - يراخبلا)
 (شال/ر٠١٠6 : بط)

 (شا/را : قت )و « ( شا /را١ : خت)و ,.(ش“ك /را146 : ستر

 يف يفوت « يفوكلا ٠ جارسلا . يسمحألا « ةرمس نب ليعامسإ نب دمحم . رفعج وبأ
 ةقث ٠ ةرشاعلا نم « نيتئامو نيسمخو نامث ةنس: لاقيو- ؛ نيتئامو نيتس ةنس« ىلوألا ىدامج

 وال١1 ست) ينامحلا ديمحلا دبعو ء(سر و . (18510 ست) نوع نب رفعج : نع ىور

 يبأ نب نمحرلا دبعو ء (3 « س)و « 1١141( ست) يبراحملا دمحم نب نمحرلا دبعو 1

 و ؟ه ١و ؟ه؟ه ست) دئاف نب بلاغو ١١0/١( ١ خت) ىسوم نب هللا ديبعو 7١١٠١( ست) دامح

 و 7444و 744 1الو ”11 7و 1؟97١و ١57١١و 9195و 4١8 ست) يسفانطلا ديبع نب دمحمو 24 ١

 - (10/م1//0) « ظافحلا ةركذت » يدوعسملا بوقعي نب دمحأو , (0 قترو (551007و 5144و 08٠

 ناميو « (##707/ <0/#) « لادتعالا نازيم ٠ يدعجلا ليعامسإ نبا عيبرلاو  رمع نب هللا دبع ةمجرت

 , ( )3١550/178/1١ « ىنتقملا ١ ءيرقملا

 قاحسإ وبأو « )485/180/١( « ريبكلا مجعملا ٠ يملسلا دمحم نب ميهاربإ : هنع ىور

 نب دمحأو 2 (00/6) «يليعامسإلا خويش مجعم و - (لازغلا) ب فورعملا- يرصبلا دمحم نب ميهاربإ

 ىيحي نب دمحم نب دمحأ دماح وبأو 0م ه/مب؟/؟) « طسوألا مجعملا » يلبألا سادرم نب نيسحلا

 (9/50/1) « ينطقرادلا ننس » [يلماحملا] ليعامسإ نب نيسحلاو « )55/18/١( « يقهيبلا نئس » رازبلا

 نب ىلع نب هللا دبع دمحم وبأو ء )"/4070/1١( , كردتسملا ٠ يسيطارقلا ميهاربإ نب سابعلاو

 ينطقرادلا ننس ٠ لوحألا رفعج نب نامثع نب دمحمو , (”70/41/1) ؛ ىقتنملا ٠ يروباسينلا دوراجلا

 يبأ دنسم » ينيئارفسألا ةناوع وبأو ء 078/مع/ه) « رازبلا دئسم ه رازبلا ركب وبأو « ٠/4/0

 . (١95758/0/ه) ؛ ىلعي يبأ دنسم » يلصوملا ىلعي وبأو © (114/47/1) « ةناوع

 . ًاقودص . ٌةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت: حيرجتلاو ليدعتلا

 ك4



 »و ؛ (58/ه0/4)و «2٠ بيذهتلا بيذهت هو 2 )471/١١8/1( « فشاكلا »و ء (50514/5117//؟4) « لامكلا

 . (1789/41/4 ) « يربطلا ريسفت لاجر ١ و « )07/71/158/1١( « بيذهتلا بيرقت

 (؟"5540) يراخبلا هللا دبع وبأ 517

 (يئاسنلاو ١ يذمرتلا)

 ( شالارا١ : بط )

 ( ؟/رف : خت )و ء(شا١/ر'؟ : ستر

 « مهالوم « يفعجلا « ةريغملا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم . هللا دبع وبأ

 هلو « نيتئامو نيسمخو تس ةنس « لاوش يف يفوتو « ةئامو نيعستو عبرأ ةنس َدِلِو . يراخبلا

 . ثيدحلا هقف يف ايندلا مامإو « ظفحلا لبج « ةرشع ةيداحلا نم « ةنس نوتسو ناتنثا

 خت ) دلاخ نب ةيمأو ٠ 2004و 8514هسد) [ينالقسعلا سايإ يبأ نب] مدآ : نع ىور

 ع 07/1/١( خت) يصمحلا نامثع نب ورمعو « (ه ؛/؟ خت) ميرم يبأ نب مكحلا نب ديعسو .ع(/؟

 يسلايطلا دواد يبأو « (؛/١و 5/6 خت) ديعس نب ةبيتقو (١/4و 5/١ خت) نيكد نب لضفلا ميعن يبأو

 . 0/١ خت)

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 نارثألاو . هنع اهيف يربطلا ىور يتلا عضاوملا ركذب تيفتكا : دلاو ليدعتلا

 ؛ (سايإ يبأ نب مدآ) قيرط نم ؛ حيحصلا » يف هدنع اسيل « هقيرط نم « ريسفتلا» يف ناوكذملا

 امنإو « ةقلعم الو « ةلسرم الو « ةفوقوم الو . ةعوفرم قيرط نم ال ؛ميحصلا» يف امهركذي ملو

 (؟١0#1 : صاكن جز“ يف لاقف ًاباب ّبٌوَب

 4 ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو ]) : ىلاعت هللا لوق باب

 : يهو ةيؤرلا ثيداحأ بابلا اذه تحت ركذو

 . ىسوم نب فسوي « قيرط نم (14944)و « نوع نب ورمع قيرط نم (5491)
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 | باب 1 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . هللا دبع نب زيزعلا دبع قيرط نم ١٠٠0و 0 هللا دبع نب ةدبع قيرط نم (095)و

 . لاهنم نب جاجح قيرط نم )7٠١7( و « ريكب نب ىيحي قيرط نم )7٠١1( و

 كرابم ) نع ( سايإ يبأ نب مدآ ) نع « ؛« حيحصلا » يف ( يراخبلا) تايورم تعبتتو

 . هنع ةياور ىلع ( مدآ ) ل فقأ ملف (- ةلاضف نب وهو -

 عضوم يف الإ « « ميحصلا » يف (كرابم ) قيرط نم ةياور ىلع يراخبلل فقأ ملو

 : يهو فوسكلا باتك نم دحاو

 .يبنلا نع ىسوم وبأ هلاق « فوسكلاب هدابع هللا فوخي ه ٌدلَو يبنلا لوق باب -*

 وهو  ىسوم قيرط نم « "ه5 :ص/١:ج ٠٠١١ : مقر ثيدحلا : يف ةعباتملا هذهو

 يراخبلا لاقف - (18١٠/ه1//١) « حتفلا » يف ظفاحلا) هحجرو « هلاق  يكذوبتلا ليعامسإ نبا

 نإ : لَو يبنلا نع ةركب وبأ ينربخأ : لاق نسحلا نع « كرابم « نع ىسوم هعباتو ٠ : اهيف

 . ىهتنا . « نسحلا « نع « ثعشأ هعباتو . « هدابع امهب فوخي ىلاعت هللا

 (*/؟) لوألا (ميعن يبأ) رثأ عبات دقف « خيراتلا » يف هنع اهجرخأ يتلا راثآلا امأو

 . هب نايح نع يدسألا هللا دبع نب دمحم

 « حتفلا ١ يف ظفاحلا هازعو . معنه ؟/؟/907 ) « فنصلا ٠ يف ةبسش يبأ نبا هجرخأ

 . ميعن يبأ خيرات ىلإ 0015/7/0

 ىلإ ("914 /؟74/10) « متفلا ١ يف ظفاحلا هازع دقف ( */؟ ) ًاضيأ لوألا ةبيتق رثأ امأو

 . هيف هيلع فقأ ملو .؛ درفملا بدألا »

 نع يراخبلا ةياور امأو ؛ يراخبلا نع يربطلا تاياور تابثإل كلذ تقس امنإو

 تايورم يف تدجو الو « هنع يراخبلل ةياور اذه يصمحلا ةمجرت يف دجأ ملف ؛ يصمحلا

 ملعأ هللاو . « ريبكلاو « ريغصلا نيمجعملا » يف هل تمجرت دقو « ىصمحلا نع هل ةياور يراخبلا

 (؟4*7) يرارضلا حلاص وبأ 10

 (ةجام نبا)

 عه

 يربطلا خويش مجعم



 ( شا/را قت)و (شا“/ را" هت)و (شا١ / را خت)و (ش“ /ر١؟ ستر

 ةيداحلا نم : يزارلا ٠ يرارضلا « رارض يبأ نب ليعامسإ نب دمحم « حلاص وبأ

 قودص « ةرشع

 ؛« ("5595 ست) زيزعلا دبع نب قراطو « 2١٠ هت) سيوأ يبأ نب ليعامسإ : نيع ىور

 نب هللا دبعو .ء 18١( هت) يورهلا حلاص نب مالسلا دبعو . 55/١ خت) مامه نب قازرلا دبعو

 (:078 ست) رابجلا دبع نب ءالعلاو « (164707 ست) داور يبأ نب ديجملا دبعو « (25 قت) عفان

 « معهدح ست) يدزألا كللا دبع نب دمحم رباج ىبأو « 5584 ست) [ليعامسإ نبا] لمؤملاو

 بعصم يبأو 2 الار "1145و "1994و 7594و ؟؟##998و ؟6418و ؟١ا/655 ست) راوس نب دمحمو

 « ليدعتلاو حرجلا : ينابيشلا كلام نب نوراه نب نسحلاو : (؛4 هت) مصألا نب هللا دبع نب فرطم

 "ا

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . « قودص ٠ : متاح وبأ لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 نب دمحم » : لاقو (10477/447/1 ) ٠ يربطلا ريسفتل ه هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ

 .. لاق نأ ىلإ .. يساوسولا هنأ ىلع صنلا دجأ مل« يربطلا خيش يساوسولا يرصبلا ليعامسإ

 . « اضيأ يساوسولا هل لاقي رارض يبأ نب ليعامسإ نب دمحم نوكي نأ حيجرت ىلع اذه لدف

 ىلع ١ هبسنو « همسأ ,ء« فحصتو ؛ فرحت نم « يربطلا خويش يف دجأ مل : تلق

 .!! اذه ( يرارضلا) لثم ؛« خاسنلا

 يربطلا اهاور ٠ عضاوم ةرشع يف !! بسن سمخ ىلإ تلصو ىتح هتبسن تددعت دقف

 وه دحاو خيشل اهلك « راثآلا بيذهت » يف ةثالث و « « خيراتلا » يف عضومو « «ريسفتلا» يف هنع

 . ةمجرتلا بحاص

 . هخويش دحوت عم هتبسن ددعتبو « هنع ةياورلا ددعت نم اذه دكأتي
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 بم - هس مس حجمسو»

 . (لمؤلا ) وه هخيشو (يرازفلا ليعامسإ نب دمحم) (774١7ست) مقر رثألا يف وهف

 . (راوس نب دمحم) امهيف هخيش نكلو ( 78448و 7١765 ست) نيرثألا يف كلذكو

 . اضيأ « (راوس نب دمحم) هخيشو « (يرازفلا حلاص وبأ) ( 54078 ست) مقر رثألا يفو

 .(راوس نب دمحم) هخيشو (ليعامسإ نب دمحم يراوصلا) ("1044ست) مقر رثألا يفو

 (راوس نب دمحم ) هخيشو . (يراوصلا ليعامسإ نب دمحم) (#0/84ست) رثألا يفو

 (ابجلا دبع نب ءالعلا) وه هخيشو« (يرارضلا حلاص وبأ) (5917/8 ست) مقر رثألا يفو

 . ( مامه نب قازرلا دبع ) وه هخيشو (؟75/7:ممت) « خيراتلا » يف كلذكو

 نب دمحم يرارضلا ملاص وبأ) ةينكلاو مسإلا عمج ( 75575ست) مقر رشألا يفو

 . (زيزعلا دبع نب قراط ) وه هخيشو « ( ليعامسإ

 (راوس نب دمحم) هخيشو « (يرارصلا ليعامسإ نب دمحم) ( 74416 ست ) رثألا يفو

 بعصم وبأ ) امه هاخيشو (181/40/1) و « 1//44/11) « راثآلا بيذهت » يف كلذكو

 . يلاوتلا ىلع . ( يورهلا حلاص نب مالسلا دبع) و « ( مصألا نب هللا دبع نب فرطم

 (يدزألا كلملا دبع نب دمحم رباج وبأ) هخيشو (يرارصلا حلاص وبأ) (”8ه7<ست) رثألاو

 ديعب هنكلو! قبس امك ًاضيأ ركاش خيشلا دنعو (15991) رثألا يف (يساوسو) وهف اريخأو

 . دحاولا خيشلا اذهل تفحصتو « تفرحت دق بسنلا هذه نأ « يدل دكأتي اذهبو . ًادلبو« ًةبسن

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 وا )5057/485/١4( « لاسمكلا بيذهت ١ و « )٠١8/1١90/97( « ليدعتلاو حرجلا ١ : ريظناو

 (01/74/454 )١/ « بيذهتلا بيرقت ١و 2« (10/01/9) « بيذهتلا بيذهت ١ و 2 (47/75/168/5) « فشاكلا د

 . (5750/419/4) « يربطلا ريسفت لاجر »و

 هيو خت ) يدارملا 154

 (شا/ر٠: خت : بط )

 : يزارلا متاح وبأ لاق « ةرشع ةيداحلا نم : يرصملا « يدارملا ليعامسإ نب دمحم

 . « لطاب هثيدحو . لوهجم »

 5 ا/



 . ( ٠١/0/1844 0 ) « ليدعتلاو حرجلا ١ يدارملا

 . ( ٠١70/184 //) « ليدعتلاو حرجلا ٠ يرصلا راقولا ىيحي نب ايركز : هفع ىور

 وه : لاقف هنع ىبأ تلأس » : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « لطاب هاور يذلا ثيدحلاو ١ لوهجم هوبأو « لوهجم

 41/ 7) « يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا ١ و ؛ ٠ )0/ ٠١175/189( ليدعتلاو حرجلا ١ : رظناو

 ناسل »و .« (2846/6000/1) « ينغملا»و « )09١4/04/8( و٠ ملا ١/؟9/5) وه لادتعالا نازيم ١و 2« 44

 . ( 1851/45/1 « نازيملا

 « ملسم نب دمحم نب ملاص نب هللا دبع ٠ ملاص وبأ : وه انه لوألا هخيشو : تلق

 « ةرشاعلا نم « ؟١؟* ةنس فوتو ؛« ١0 ةنس دلو , دعس نب ثيللا بتاك « يرصللا ١ ينهجلا

 ٠ يف هل تمجرت دقو « هركذ قبسو « ةلفغ هيف تناكو « هباتك يف تبث « طلغلا ريثك « قودص

 . « ريبكلاو ريغصلا نيمجعملا

 وهو (  ايركز نب ىيحي ) هنعع ىور « ( /7٠1/59 8) « لادتعالا نازيم » فو

 . ملعأ هللاو . ( ىيحي نب ايركز ) لوألا حيحصلاو « بولقم
 .٠ ٠مءمه

 (5) رادنبلا ركب وبأ- 47

 (ةعبرألاو ءر 45١ : ملسمو . ر :٠١5 يراخبلا)

 (شاله / راؤىمك : بط)

 (شاه/ر9١٠ قت)و ١ (شا":/ ر"٠ةهت)و . (شاا//ر4ه خت)و .(ش"ه/ر6١ه ست)

 ظفاحلا رادنبلاو - (رادنب) ٠ يرصبلا « يدبعلا « نامثع نب راشب نب دمحم ءركب وبأ
 يف يفوتو ٠ ةئامو نيتسو عبس ةئس هدلوم « ةرشاعلا نم : كئاحلا  هدلب ثيدح عمج يذلا

 . ةقث « نيتئامو نيسمخو نيتنثا ةنس بجر

 ء(ق ءس , ت)و , (7780مو؟9047 ست) ريزولا يبأ نب رمع نب ميهاربإ :_نع ىور

0 



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 هت)و ع« /١40017( ست) قرزألا فسوي نب قاحسإو ا يراوسألا سيردإ نب قاحسإو

 نب لدبو ء( 0048 ستر 6 ينايتخسلاب سيلو بوسنم الو ينكم ريغ - بويأو ء 5

 « م)و , (584 قت) دسأ نب زهبو (4١16و 47 ست ) رمع نب رشبو « (د) و , (191407 ست ) ربحملا

 نمحرلا دبع هنأ قايسلاو « قابسلا نم رهاظلاو « « راثآلا بيذهت » باتك لصأ يف ضايبو . (س

 ء(تآا خ)و . (/04هت)و .2 (؟9١/او ٠١5 ست) نوع نب رفعجو , (41١هت) يدهم نبأ

 نيسحو ء (س ءات « ان)و « (195 قت)و , 5١”( هت )و , ( 4494و 5515 ست ) لاهنم نب جاجحو

 و 1543و "0١58و "58و ”"6+هو ١6١ ست) ةدعسم نب دامحو ء (400 ستر هللا دبع ىبأ نسح نبا

 ء (م) و ؛ (ال14 قت )و ء (7”تا/81و "4 ةخالو "4459و "4400و "؟همالو "؟4 ١١و ؟4 5١١1و ةالؤكو هع

 وا0١١1817591و 11١١1و 19١١1و 442١ ست) ةدابع نب حورو 2 15/١( خت) ىسوم نب فلخو

 نبا] ةدئازو « (ق ءاض ء م ؛ خ)و , (71/646و "الهو "الهو1و "الدا/4و "اله “الو "الههدو 5

 (م) و (1491/و 58الهت) و , (”/44و 45١٠٠و 1014و 5864 ست) حون نب ملاسو « (4؟8 قت) [ةمادق

 سيلو « بوسنم ريغ ب نايفسو « (يس) و : (815 قت )و (18067 ست) يعبضلا رماع نب ديعسو

 و ١455 ست) ةبيتق نب ملس ةبتق يبأو ع 00 ١/ نت) و 2 8191/و ه641/و الله5 ست)  ؟” يروثلا

 و 1484و 5444و 0814و ١914 ست) برح نب ناميلسو ء(191و01١و ١1١/١ ضت)و 2 (1988و ١9

 و "418١و ؟مالمخكو !41١ا4هو ؟م9" مالو ؟:ة؟8خو 984١و ا١م1خو ١"074و ز)ا5١ةكمو !5944١١و +/١١١1

 و "هوو ”"هاكل8و "1215و "هالؤو ”عووو مخقو مكمطلوو مطاسوو مسعلاو ملعلاو لاا

 1١1+715"و ١488و "54و ١8١ ست) فسوي نب لهسو ع (7ه8و 1 ختت)و 2 (1888 هت)و ح2(

 سيلو « بوسنم ريغ  كيرشو ؛ (س تءخ)و ,(554وه١ قت)و . (14445و ١1445و 4١؟44و

 ةئنس نيثالثو تس وحنب رادنب دلوم لبق « 1101 ةنس تام هنأل ؛ نايتخسلا نوكي نأ نكمبال '

 . اضيأ هيبأ دلوم لبق اعرو « ١5107 ةنس ناك رادنب دلوم نأل

 دلوم نأل « تاونس تسب رادنب دلوم لبق « 0 ةنس تام هنأل ؛ يروثلا نوكي نأ نكمبالو ©')

 ١17 ةنس رادنب
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 2 مساأ١0 ستر ''  مساجحلا نبا سيلو . بوسنم ريغ ةبعشو ,2 (98944 ستر "'- يعخنلاب

 2ت)او ا (439/9 خت )و؛ 7785و 5514و 7154و ؟0811و 1/1و ١4" ست) ىسيع نب ناوفصو

 و 7848و "41/و 7811و "88و ؟451و 55و م١ ست) دلخم نب كاحضلا مصاع يبأو .( قاس

 و 9418و /1/8و "551/و همالؤو هام“و ؛5للهو ؟5؟4و 4244و ١١١5و "١5ا"و "هخحو ”"ة١١و ""ةم

 و ١ ١١154١9 ؟4"5و ١؟هم“و 84١١و ١١؟؟9و ١١؟؟98و ١١1 85و ا١١١الهو 5١١١؟و 9١١؟9و ١٠ا5

 و 53و "و 7و 5014و 7ءاوقو 1"الؤ5و ١؟864و 71/85١و ١؟الالكو ١؟الههو ١؟ا/ها“

 و 19١1١9 7ملدألو ؟الو59"و ؟؟ة15و ؟؟تكالو ؟؟مددو ؟هو5“و ؟١14م1و 584919 "الواو "الحال

 و 308417 او ولالاخو ”هخهأو "5551و ”51741ا/و "4717و "4ءاكو ”58الاو "15و 45

 وا (04١و 3٠١ قت) و , (؟517هو 95١5و ها1و "هنو "91 هت)و 2( 7١78و "1484و 4و 4ك

 747١و ٠١4854 ست) يبيرخلا دواد نب هللا دبعو . (18 ست ) ايركز نب دابعو ء(ق ءتءدءم)

 4765و 4540و 4545 ست) ىلعألا دبع نب ىلعألا دبعو .ء (ق ء س )و ء ( "8815و 5943و ؟94هو

 و 4455و 445الو ؛!لا1؟و ؛5ه0١و 5575و 4ه9ؤ“و 4هكلثو 0١406و 4571و ؛تال5و 4444و ؛4؛١4و 4589و

 و 3ةالالو ملهك4و 8450و ملهؤو مل١الو ملهد"و ؟ال0منو ه"١5و 2597و ه؟5الو ت؟5؟١و 5159و 497+

 و 519١و )51و ١؟1١١؟و ١١51١“و ١١ ؟خ١و ة١4؟و 9"ء١مو ةلدكو 9515و ةءاكهو م5459

 و 3الا5و 7مهمكو 784579 581451و ؟ه414و ؟85415و ؟تالذ4و ؟١577و ؟هالاؤو ؟هدهاو 1

 وا ("خ11املو ”ةةهدو "؟ة15و "4444و "117 نلو "1555و 117ه 375754 7855و 7/41 لالالا

 يونغلا دحاولا دبع نب ديمحلا دبعو (تاءم ٠ خ)و .(001”7و 5788و 75١7و ؟؟791/و 4" هت)

 45و 5 ست) يدهم نب نمحرلا دبعو . (7444 هت) نامثع نب نمحرلا دبعو . (د) و (”5055 ست)

 ؟5١تمو ؟١ا"ا١و 9١ا/ل4كو ١ههدو 1١؟مهو ١١و ا١٠١١و 75١٠و ال31و ال١٠و ةالالو ةاالو ة١ا١و 55و ؟؟9و

 /١17 ةنس « تاونس رشعب رادنب دلوم دعب « 17/17 ةنس تام هنأل ؛ يعخنلا نوكي نأ نكميالو ©")

 . نسلا هذه يف عامس هل فرعي ملو « تاونس رشع رادنب رمع ناكو

 تاونس عبسب رادنب دلوم لبق « 17١ ةنس تام هنأل ؛ جاجحلا نب ةبعش نوكي نأ نكميالو (')

 /١51 ةنس كلذو
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 و طدالاو ؟مماو ؟طمدو ؟طنخو ؟طكو ؟ةك1و ١701و ؟44و ؟690و ؟للو 1 5و ؟١١٠و “059٠و
 و ؟هدكو "4ةرلو "4419و "١441و "4نو "4 مل“و "11و "كو "؟4مو ماهو مزور لولو ملول

 و "9179و "9401و "ة42دو "مالءو ؟خمكو ؟خماو "الءالو "ةزالو "هكالو 7"ةهومو "هادو "هازو "وز

 و 0١0١15و ؛4ةىو 449ا/و 1497و 4" هو 4"ئا/لو "47و ؟الا/ا“و ؛؟54و ١١١4و "ةرهو "4417و مورلال

 و 5464و ءالذكو ؟الا؟و 4545و 8"4هو 4؛تا/4و ؛ةالدو ؛هالكو ؛4ه45و ؛هل١و ؟هلالو ؛هدهو تح“

 و ١١١5و ١٠5ا"و ت١١ 1و ةء"ثو تءامو هدالاو ةدلالو هداؤو 1:ةكل"و ؟ةكالو 4444و ةةدالو ؛مال»

 و 04؟0و هؤ"5و ها""9و 07و ما11هو 5594و 05141"و هاالهو هاهحو ها5الو ها١ؤمهو ه١؟؟و ه4

 و ك1ك4و ك؟ة5و 47١5و 75١5و 5147و هزهاو هزا"هو هككفحو هدؤزهو هدهقو ةددزؤو ةهقالو ةةد5

 و اله١؟و الهواو الهدداو ال4ةو الكةدو ال؟945و ؟فرخحو كلامو كللالالو دكحألو 5ك“ 5984و الا

 و 8594و مكالالو 86ىذكو 8645و 386ه1هو م"هللو ما97و ماهو م41١و الةه5و ا/811و الالهذو انو“ه

 و ةلكؤو ةدأفلو 9.الدو ةدددو لخكحماو خككاآو مخ414ةو مخه4خو مىالا/4و مالث١و مالهدو مخالامو م15

 و 1٠١ 178و 119١٠1/و ٠١17 هو 4149و ةكالالو ةكلاو 4641و ةه ١5و 4675و 45ال5و 44هؤو ؟؟الؤو م١

 و 88١٠و ١1"لو !ذكءلو )دل ددو ل ءلخكو )ء١لخلو زدلكفو 0١١1 5“"و )51١١و )١ك ا“

 و ١٠العهو ١١تقالو ١1#5و )ذك و )ءتلكو )43١١و )197١و 1١١4 و١454 ١ ت“و 4754١٠و 311

 واللام" ك1 دلزكفو 116١+و 94١١١و ١١١ 517و ١٠١م#"١و )١٠مل#و ١٠ال99و )١١الهزو لأ

 و ١١1 ئالو ١١ا"هو 1188و ١١"18و ١1١"31؟و ١١7541١9 ول/ا١١741 و5١؟ ١١ و51١؟1 ١١ 7١1؟7ا/و 74

 و ١؟17١5و ا١ا56١ا/و 57١١و ا١١هزا/و ١14 ةا/و 4١١هدو 4١١مهل"و 4717١١و 7١١"ةكو ١١"التو "55

 و 1و4 1و ١مكو ارو 15١١و ١؟1١1"و ١؟١المو ١؟55١5و !١؟١هالو ١ ؟7؟م71و 49

 واامعوو سلو ١و 1١و 4١و 785١و ١؟5117و 544١١و ١؟هوالو ١؟4"خو 5

 و 1١"4:١و ١؟؟584و ١ 45و ١؟١ممو 441١و ١"الاوو 1"هداو 497١و ١"4نهو ١"455و 1" ك1/

 و 2598١و 5١!"5و 49١ا/1و ١؟ا/١”و 5478١و 15١؟4و ١45١"و 4١هرزالو 143465١و 41597١؟و 1149٠١

 و التفكر زال/51و 1ةككفو 1ةم4الو 154317و 15هزلو !١55فو ل51هو 1537و 1و ءالو اك

 و )اك14و 1الككالو )ا/ك1هو 11/هزكو 1/1 11الدو 11عمالو 114م سدو سلو

 رو ١91١91١9 19175و ١91١؟و ١9١١١9 1891و 8١.كالو امحءمو ١المكلو ١الم١75و ١اهتو ا ١

 و 4١8١5و ؟١ا8)و ؟١الا5و 7١ تةذ5و ؟١هؤلو !ءهؤدو 5081و 75١115١ 14 تو 7١19و 1978

 أ



 و مراجخو مراتمو مرتد م1317« موو ؟44١هو ؟856١5و 855١5و ؟١5لو#و هم

 و 1١7771و ؟!91944و ؟١71"هو 47١75و ؟910/4١و ؟4١91١7و ؟890١و 8675١7و ؟85١ا/لو 878١7و 4

 و ؟7؟445و ؟؟544و ؟؟457و ؟؟4415و ؟؟498و ؟؟"45و ؟؟؟ 11و ؟؟١795و 7778و ؟؟؟64و

 و ؟؟811"و ؟78خ15و ؟؟١813و ؟؟814و ؟؟الزاو ؟؟الاكو 7؟57؟4و 7؟١51و ؟؟هتاو ؟؟هداو 5

 و ؟؟91/هو ؟؟ةت"و ؟؟ةكلو ؟؟955و ؟7؟ة541و ؟؟١945و 7794“و ؟؟976و 71845 5148159 01

 2في فل فكل ضو ف ل فشلا انسخ فضل فض فمن افسح

 و ؟14544و ؟4ةريقو ؟4 "هالو ؟55151؟و ؟14ه05و ؟4757"و 17"7"هو 7749و 1456و 74ا/او لالال

 و 757١159 7؟ها47"و ؟هلالالو ؟تزا/“و !ه:44و ؟614175و ؟هحدمو ؟؟ةىن١و ؟14416و ؟؟09١8و كلل

 و ؟هكالهو ؟ةدزاو ؟ه45+و ؟0444و ؟ه4الو ؟هذؤا1مو ؟19"6و ؟ه"اهو ؟هالكا/و ؟6؟45و ؟١6ال

 و 5554و ؟5دل١و ؟0949؟و ؟هؤخ1و ؟هوال4و ؟هم1947"و ؟هرزكاو ؟هالوكو ؟تالؤهو ؟هالا هو هال

 و 151195 ؟١51زلو ؟ةكدكو ؟ة1١مو ؟؟121"و ؟؟لرخزدو ؟؟لا1و ؟5دقلو ؟51ما“"و ؟؟ءماكو 51

 و 7543١9 7؟؟؟ا/4و ؟؟4الالو ؟ةككلو ؟؟451و ؟؟4 13و 5و 5145و 1561و 75174 55

 و 5147و ؟/7 4و ا؟الالو شدو ؟ةم"الو ؟؟ملخو ؟ةخلكو ؟ةكلهو ؟5574و ؟؟ه44و ال

 و 58185 ؟م54هو ؟مءهاو ؟ا/١47و ؟0131و ؟0خ1هو الهو ؟ا/ هوو 11و و لا

 و ؟9للؤو ؟9 لوو 79:74و 1840و مة ؟م8"ةمو 1815و 8184و 5114الو 5808و 1

 و ؟4414و ؟9١ازؤو ؟9ا/١4و ؟9ا/١4و ؟ةترزحو ؟ةتلدو ؟451"و ؟9674و ؟97" خالو ؟915“و “19١4

 و ”ءالالمو "هالو "١هككو "ءهزالو "ءملاو "ءهزلو "دلو "و "ء191“و ادار ا

 و م"ل5ة10و "اهزالو ")همزاو "١؟نخ4و "74١١و "1177“و ")و "١وؤ41و "915١و ":41584و ”ءملال

 و 3711619 1و "1108و هج "41١9و "1ةملو "ز9ملثو ”ام5حو "1809و "اا 7

 و 35مل ”5ملاو او تو "امو 3714و 37همو 71و خو و الكم

 و 1811و 3 سو 1مل وو مس ءالو "55و 191“ الو ا“

 واو مو لاو او لو موو "ناو هو ماو مو لم

 و "15445 "”5"11و "1745و "1754و "1584و "١458و "4514و ”؟؟11/لو "١1و 3خقحو ما

 و "ةدحلو "1947و "1458و "1479و "؛ةل١و "4924و "مترو "1215و "11/5 "4645و

 و "هؤوالو "هؤرزمو "هاكلو "هالهزو "ه1ه5و "هكاالو "هاللهو "هزذمو "هاةالو "هازاكو "8

 م



 ميملا باب ةعوبطملا ةدئنسملا هبتك يف

 و 1و مادا ماء مورو مدا مدا ةو مهامخو مهو موو مم هاما و

 و "5044و "هاو "5441/5/8 الو ”الوو "لو ااامخو ”515و ”و #

 و ”!ل١5هو ”الءتث5و ”اءماو "04و "فاو ”كالةحو ”ةازخو كالتإلو "كفو ”ةقالخو ل

 و "الهز1و "الهكحو "الكا/١و ا/441/و "0/4419 "١1و "ااه "الالة و "الاالاو "او

 و 80415"3و "الؤا/4و "الةتالو "الثمر لاضفو اواو مايوالو مالو مرو موجلوو كرالو "الاول

 و ؟8185و "مكالهو "مالو "مكاهو ؟ملضذمو "ملهذو "ملا١و "ملءخو "مخعخقو "معماو

 ؟16و ؟6الو 5465و ؟”44و 74و 4١79و 4١١1و 9١٠1و ١و الكيهت )و ٠ ( "8146و "م5705و "م1 ١نو مم

 و ١1ا/6و 45١٠و 18١1و ةرىقو ةمىالو الؤالو 5595و 4484و 44"و ١4؟و ١١41و ١4ىو موو "و١1و "45و ؟59و

 و 544١و 1917١"و 8١و ١"الدو ١"الو 55١١و ١|هدو 44١١و 75١١و ١١؟؟و ١١١١و ١١١١و 7

 رز 544١و 8١"15و ١5١ا"و ١تمزقو ١64١و ١ةالاو 64١"و ا!ه١١و ١ه:8و 4١6١و !١ه١٠الو !ه05١و 5

 و ١91١و ١189و 1م5الو 1884و ١الذ١و ١الالفو ١الالهو ١ا/هزو )الهو ١اله٠و !ا/4هو ١الاهو )الم

 و ١١55و ؟هدالو ؟ت7و ؟تع4و !؟475و 7588و ؟؟ا/هو ؟؟18و ؟95١و ؟١؟"و 5١١5و ؟١المو

 )و : (5:88و 5: 77"و 4:01و ةءددو ”اثلو "الدو "ءا»"و "7و ؟ة15و مانو ؟ا/75و ؟ا/؟١و

 و 5737و ١5و "43و "45و "ا/4و "لاو "5١و ؟ا/او 78و 78و 7694و ١7و 4١ا/و 14١1"و هدو "5و "ه قت

 ةمهو 5"و ه"؟و مفتو 8354و 88و 8"الوالماو لكتو ها"4و 5148و 4488و 5!ل4و ؟الاو ؛هاو 4545و "8

 واع (0 + 5ال9/5و "الا /كو 51و 944١و )55و اهالو ةذو ”و هو ؛هو ؟١/8 خت)و 2( ١1"*و 11١1و

 ء خ)و 48/١( خت)و « 1١8( قت) و ؛ 1١5١( هت)و (16514 ست) ثراولا دبع نب دمصلا دبعو « ()

 قت) ركب نب هللا دبعو + (ق ءس . ت)و . (15554 ست) يمعلا دمصلا دبع نب زيزعلا دبعو . (ت

 و "45١1و ؟مال5و ؟6415و ؟مارولدو 41و هال/ ست) ىفقثلا ديجملا دبع نب باهولا دبعو 2(

 و 1544و 45هال5و 4494"و 4558و 18١4و "1/65و "4؛"هو "4١و "؟ةهو "1م1و "الالالو "51و "اه

 و 5441و 5؟54١و ها١هو تدالؤو ةدالالو 585الو 141797و 4ا/754و 40/9"و ؛ال؟و ءالااو ءالاوو ءالل١

 و ؟51/45و 474١و 1مهماو ١":758و 564١١و 1١ 4"الو ١1"هز“"و ة١94فو ملم65و 5١55و تم46و 5

 العاو الدو 5354و 5548و "ه6و ”؟ا/لو 16١ هت)و 2/1845و "ا/ءا/5و راو "41و "1و

 و 7"هرمنو ؟4"5هو 4١٠5و 1)14/و 1501و 1؟179و 1"ه5و 4"1الو 19١١و 18١١و ١٠هالو لال؟و 8645و ا/ل١؟و

 فنلوا



 - ةدبعو .2 (ق . سءاتء مث خ)و 2, (مكو دلل خت) , (هالهو 5868و ١؟١و 4١ قت)و 2 (48١5و 6

 رمع نب نامثعو ١ (78074 ست )  بوسنم ريغ  هّللا ديبعو ع (180810و ه"47 ست )  بوسنم ريغ

 نافعو ١ (ق .2تء )و. (١19هت)و . ("51/40و ؟196او 7511و ١244و ه١45 ست) سراف نبأ

 مثيهلا نب نامثعو . (س . ت)و . ("ا/١١1و "ال48١و الء الو 54ا/هو 6444و ها98 ست) ملسم نبا

 ولم ست) يماميلا سنوي نب رمعو2 1١705( ست) قيقش نب رمعو 2 (7045و ٠١684 ست)

 و ١؟88ا ست) يبلكلا مصاع نب ورمعو . ( م١1قتر ةفيلخ نب ورمعو 2 (ق ء ت)وء.( 64

 ست) يدع يبأ نب دمحمو « (د)و . 44١"( ست) سنأ نبا شيرقو ٠ءا(ق ء س ء ترو . 708

 م7 14ا/و 0١75و ١448و ؟الا١؟و 4ا!/١ 7و 3١55و ؛؟هالو "هالكو ؟855و ١ة4ىزو ؟ةكو 5486و هالالو ١"! والك

 و مككحو 4595 مكالتو مى١ا/"و لنحدو /"ذاو 5451و 5"ءمو هزل“و تم"كو هوالاو هة؟١5و ه"ة١و

 وا١"8و ١١؟4الو !١لفحو ١٠1"؟4و 1١1 9ز/لو 1١١١ و١لا) ١) 4الو 1١١ 51و ةفالدو 4669و 5١97و م7

 و 11ه" او 1078و 1"ء14و ١؟ة45و ١؟١5“و ١1١١و !١١ال١ىو 6756١١و 67١١؟4و ١١4 ل١و 14

 و ؟5555و ؟49الهو 41"5١7و 11"5"و ؟؟تدزو 4١7ة4و 184:5 و 7١181"و 5.05١1و 47١"هو 4

 و "اهدالو "او" ١4" هالو "117هزلو "ءهالهو ؟ةلالءو ؟مكالاو ؟خكهخو ؟8خ1"17و ؟5مز1"و هلال

 و "١111و "1١١1و "او "6174١و ”4١تا“و ”١1ا/هو ")494١و "همالو ”ا7ام/#و ماو "ا

 و "تاخر "5198و "هةر "114؟/و 5متر لاو "ال١4 اخو "تالءو "14و ا

 وا148و #7" هت)و ١ ( 7841و 7810و مهو "م1174 ماو "4164و الدلو التحور م

 717١و 475١و ١"ة١و ١؟4الو ١؟5١و 141١و ا١١ال١و 18١١و ١١١٠و ةلالو العلو "فرو ”فالو "44و "4

 و 5435و ؟ةى5و ؟ذ44و 5١55و ؟؟ا/هو ؟اا/4و ا9١الؤو 1مكذو امخكو امالهو 8١همو ١الالءو )الو

 ورماذو ةؤاو 554و هذاو 5845و 91/48و 5014و "9و "١4و "14و ”"1"و هالو ه؟ قت)و ء("0ا/4و ١"

 7075و 79١ ست) يناسربلا ركب نب دمحمو « (ع)و ١ (053و 5ه/1و 45و 58/١ خت )و ء (ةا/١و 44؟

 و ال49517و الئ1/98و الكالاو ه١44و 4؟ةدو "5495و "و "كو "هزار "ه517و "هدو "5101و ”#"ش4و

 « (ق ء2تاءم)و ء (918 قسسسست)و , (؟5761و 7514و 1؟655و 8١1"4و 1191و ١١"84و 5
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 ش و "5615و "19"هو 4١35و ةككو ؟ا/الالو ؟ها/ئو هلا/لو9١٠وا17وا11ست)  ردنغ  رفعج نب دمحمو

 و هداثكو هئةهو م154و 5415و تتا1و ت"؟9و ت99١و 5١49و 4445و "4.هو "هالالو "441ا/و ١"

 وا517١١و ١57١1و ١٠؟84و ةالالؤو ةتنمز5و ةها"الو 9751و ة؟؟5١و ماهالو مالءءو ال5 5١و ت55 45

 و ١"١51١و ١؟ةككو ١؟5519و ١؟ةهؤو ١ ؟ةماثو !١؟9دكو ١؟ةححو ١؟8مخ4و ١؟18همو ١؟ا/اهو 49

 و ١589١و 6١"الهو ١هلالكو 5545١و 0١155١و 5558١و 1١؟93“و ١7 /؟6هو ١1""ا/و )"هالو ا.ه

 و 51١1و ؟١ةللكا١و ؟١ل5رمو ١؟هل"لو !9184١و ا1مالالكو ١؟4ا/4و 5445١و 54١1"هو ١؟4"١و “1١6997

 و ؟:ةالهو ؟5١45و ؟48"١و ؟5/!5هو ؟ةا/هالو ؟81"4و "51و 7185و ١777و ؟15١75و ١/1

 و ؟ة)١ا0١و 58ه45و ؟875548و ؟5؟الذكو ؟؟1ه1و 751 51/و ؟15١5و ؟ه9:6و ؟تا/ا"*ءو هالو ملا

 و "5145و "5كالهالو "5١55و "؟كلكحو "هكرارو "ةهقالاو "هالزالو "ةدعوو "ةاكهو "ه٠ 1/م8و "41

 و ا18الو 5١5١و 8١١١و 18١١و ملالاثو ة“الو "59و ١41 هت)و ١ 0877و "ماها "ال115 "اول

 )و . (١5؟5و ١" ١الو "١)١و ؟18ةهو لا/0ا"و !؟١51و ؟ هدو 49١7و ١7"هو ١1١7و ا ممخالو ١ا/الا؟و

 نب دمحمو . (ع)و ء (5/1"1و 49و هيرو "”؟/١خت)و ع( ١46الو الا الو ه:الو !4١و ١4و ٠١ قت

 و 5445و ه١ا/و 59١" ست) ةمّثع نبا دلاخ نب دمحمو . (ق)و ء (4450 ست) يثراحلا ثراحلا

 وا1317و "91" هت)و ء (؟59515و ؟5//81و ؟5871/4و 75991"و ؟هالة9"و ؟هالؤ1و ؟"4176و 76١١و

 ع (61541هو ةال١5 ست ) ديعس نب دمحمو .(قء ت)وء( 41و١5 خت)و .(57قت)و 68

 ( 5600و ؟40/5و ١٠الالو ه)4 هت)و ء ( 71 4هالو 01و ه١44 ست ) يراصنألا هللا دبع نب دمحمو

 ناورم نب دمحمو ع( 1749441-5045019و 111419 1948و "ل10 ست) ببحم نب دمحمو « (خ)و

 وا ةتلو هالو 51111 1151و ؟1مخالو 7[خهكو 7؟1ه7و 7580و 7؟8هالو 085١ ست) يليقعلا

 وسوسلو مستو مطدمو سساخوو مماعلو مس ءمكو ”ظا4ملو ظل ظدلاو "شمل "وملك

 ست) ميهاربإ نب ملسمو 2 5 ست ) ىيحي نب دمحمو 2( "5718و 6894و "ظااءو ل

 (ةالاو ةالكو هالؤو هالك قق) ناعم نب ذاعمو ع (١11:هت)و ع ( 154548و 7077هو 1585١و 5955و 14

 و ؛هكاو ؛هالالو 4ه0/و ؟الكأو ؟5ذ5و 5545و 7354"و 1845و ١5854 ست) يئاوتسدلا ماشه نب ناعمو

 و 54١٠و ١٠"دو ةهزدو ةددكو ١6١3و م846ه4و 8865و م5١8و م"الالو ؟1" 8١و هددكو هدهدو 4

 :ه



 يربطلا خويش مجعم ميملا باب
 و "ككحالو مكمدحو ماكمكو ماكوفو مالالخو مكالاو ؟ىللاو 11ل14و 11؟ةو 11041 ٠١4

 و ا١ا/؟ا/لو ١الا3و اد4كو ١7 خالو 115١و ١؟1/5و 71/4١و ةرلالو ةا"الو "ا“هو "ه6 هتز) و . (”ا/هالا"و "49

 58١ قت رو ١ (1055و ؟59848655ةكو ؟ة1او 5475و "5148و ؟همخو ؟؟ه5و ؟؟١الو ١١١5و 991١"و 5/١

 نب رمعمو ء2(تاءم(2 خ)و . (86 /؟ خت)و . ( 1865و الؤ١و ه١5و هالالو هالءو هكذكو هككو ه١5و ه١الو

 ليعامسإ نب لمؤمو « (195 قت) « [ يرصبلا ديمحلا دبع نب ] انهم لبش يبأو (2:784ست) ريشب

 والءاو "1١و ”11١لو 1185و ؟1/5١و ١7هوو ١1/78 1؟4ا/وا 5١و 5154و ه84و الا ست) يرسصبلا

 و اكا١6و ١5١5و 5ءكالو تالا"١و 2944و هاةكو هدقكو هداخمو 58615و 5١55و ؟؟الا"و ١495و "5"

 ول اا517١1و ١١1؟955و 9179١١و ةلكلو ؟1؟ا/لو ةلماو مقخلاو 4455و ماله 14و ما"تكالو ى"هكو ال4 5؟و 5كا/

 و ل155ال5و ل5كلهو 5١؟االؤو !١هكالالو 1١و 1١"هؤو 11" 1؟43"و 18١1متر ١١ا/ة"و

 و 75١١761و ؟؛مذئالو ؟4ال١4و !؟45ه41زو ؟١١؟7١؟و ؟7١؟١١و ؟7١١5؟60و ؟١١ا5و )9ةحلو ا9١ةةءو لككالال

 و 4١193و ؟؟ةمدو ؟819“"و ؟التككو ؟الرو1و ؟الءما"و ؟؟هككو ؟هزك؟و !؟ه5١71و ؟ه؟١هو هه

 و ”؟0/54و "5641و "5481و ”"؟9"م15و "5984و "7155و ١61759" "ا"الالو ؟ةكالالو ؟ةادكو عة

 و ؟هزدالو "همهخ4و "ةم؟و "ه5ال9و "م75518و "تالظالو "هامور "1361و 595١5" ""هحدهو "41

 وا "لكمأو "ال”خو "الككاو "التدفو "ال5ءكو "التعلو "ا/هزالو ”الهككو "الههفو ؟هححتو "هقكلل

 واهكو ١/6١خت)و 2, (١5:"14و ؟ه19و ؟"54و ؟؟"١١1و "١١و ؟١الكو 574١و ةاخو 5456و 9؟"و 45 ؟ هت)

 و 4540و ؟07/56 ست) يسلايطلا كلما دبع نب ماشه ديلولا يبأو (ق  سءت)و (.٠ 80و هو

 و ها١"ه ست) ةفيلخ نب ةذوهو . (ق ءس . تلو (١٠771و ملالالو 5"مو ه""هت)و ء(١٠"18و 4

 و 5"هه95و ؟42الك5و ؟؟1خ45و ”؟440و 7؟؟59و ؟١الإهو ا!مالا لو )الفكنو ١ال598ؤو ا١الطلكو 1

 و ”"151ا/5و "4١٠5هو "!"14و "1الكو "0 خغ44و 184779 الكل او ؟هلك#1"و ؟همكاو ؟هك4الو ؟هكلال

 « (98١١هت)و 2 ("الاؤهو "تالة "54هالو 7547 4و "711/4 "هاو ل هالدو اسمن ملا

 و ه١41ست ) مزاح نب ريرج نب بهوو , (78814و 9884و 0841و ٠١5 ست) حارججلا نب عيكوو

 ديعس نب ىيحيو .(قءات ءد)و (45/1خت)و #17(2 هت)و. ( "1و 7مل! 4و 51١4١؟و 45

 "1105و 7م"و "64١1و ؟هالالو ؟١هالو )ا/0“"و 1588و !66١:و 475١و 5402و 0١25و ١"١و ا/4 ست ) ناطقلا

 و اكدكالو ه5:١5و ه55١و ه١5١و 5ةكاو ؟ا/45و ؟ا!/ه9و 5ا/:"و 5575١9 9١55و "4489و "941"*و "هزغفو
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 ميملا باب ٠0 | ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و 87١1و 0117١1و ةة2مخ“و ةىلل"و ة4ه4و 9471و محهمو م١7و مك44و مه4الو 8" االو ال١ 6و 5741

 و ١50 08١و ١"؟454و ١"؟زل4و ١؟78م/لو ١١#8"و ١١لفإو 4١١الدو ١٠"هوو 4١١1"7و 1 "#"الو 1#

 و ١ال؟؟١و ١ال١؟هو )الا 5١و ١الءمكو ا؟5ةل7و ل)5كاكحو 645١و ١ه"5كو “١519 14 تءلو 84

 و ؟64١5هو ؟١"11"و ؟١؟1١و "48١١و ؟١5ث19و ؟١5؟ؤمو ؟ءمالالو ١91١و 18547و 18578و 4

 و 7؟4865و ؟2ا/95و ؟4"خخو ؟"الدو 7414و 1ءجو 71م0 ؟77751"و 417١55و خو لل

 و ا١5501:1و ؟هكالهو ؟هكلدو ؟هكءالو ؟تهؤ5و !؟هدزؤزاإو !؟تا054و ”هازحو !”تد5ؤو !:404و 14

 و 5848101 5887 7و 58794105و 78154 د دإلو !؟؟فحدو ؟؟1ل"الو ؟؟اكو ؟؟ا/14و 1و1

 و "151/هو "1و "1111و 1110و ١ ئةو ١" طملو "كامو "دالألو "ددداو ؟؟!١١1و 7944#

 رز "4414و "1678و 1و 3/4 "و "همر 1"١7هو "اا/اخهو ”؟81خهو "ادار ”؟ءكدو "اهم

 117 هت )و ١ ( "817501/و م1 7و "اة مو "الواو "قلو ؟كالمو "4214و مكاو مهرمكو 8مل

 ؟؟"او ١هال0١و 147١و 549١و ١؟177و 1١5١و 59١١و 9١١١و هفالو ه5١و هاهو ؛"١و ١١45و ئ١الو 1864و

 (5/١11و ١15١و 57و "4 ١/ خت)و , (ةذالو 4144و هذ'و 45و 47 قت)و 2 (":.١و ؟الا١و ؟554و 4"7*و

 هت) و . (17/04 ست) يربنعلا ريثك نب ىيحيو ء ( 70٠00 ست) ةبورع يبأ نب ىيحيو (ع)و

 و 5080و 601/8و 488١٠ ست ) نوراه نب ديزيو (151517 ست) نامي نب ىيحيو . (س ء دلو ء (

 ء(س تاء خ)و , (675و 190 قت)و . (0١784و ؟1؟1"ه هت)و . (9101:و 48و ١٠"ه4و 0

 وا59١و 70١٠و ١٠٠مو.50 ست) يريبزلا دمحأ يبأو , (؛45؟ ست) يمرضحلا قاحسإ نب بوقعيو

 و 778١1و ةه١5و ١41"الو 5١١4و م55الو 8517و ؛4ة١ئزو ؟ا!ل44غو 50/8"و 4544و :!9“"و 5

 و 4١ال0١4و )خاههو ١1/455 )؟هرزاو ١؟مالدو !١؟؟مخهو ١"49١و 94١١و !١9١١"و ا١١كاهو 48

 را 5515و 7788و 77871١ 7757و ؟91١ا/ل١و ؟8١هؤو ؟١؟51و ؟١الالثو 7١4 58و 1974و 1١ا/ؤا/

 ور ١581؟١و ؟581)5١و ؟الم44و ؟الا 7١و !الدكاو ؟؟549و ؟54ه5و ؟هتككو ؟ت54١و ؟ة5ا/لءو 5ك

 وا "552809 ”1"17١“"و 3”١مهقحو "همر !؟ةلزحو ؟ةدارزو ؟ةدالو ؟مكحلو ؟مكحالو ؟8دالاو 7

 و 7437و 3517 هت) و 2 ("817 هالو م17 517و "الواو "تحبو "1695و محاولا "حالو ام

 يفنحلا ركب يبأو (ق «2ت)و . (5487و 4088و ه0 قت)و . (؟الهكو ١١75و ١ا/ل9"و الك١و ؛4الو

 ١75 ست) يسلايطلا دواد يبأو 2« (ع)و ١ (197 قت)و (544 هت )و ١ (18478و 5847"وا1؟8ها/ ست)

 هاب



 و ا14"79و ؟"1١/و امهر ١!/19و 1194و ١٠؟ا/و /89و 5157و ا/ثو ”البهت) وع ("١51/4و "5119و ا” #

 (م. تخ)و ء(440و 1١1١/١ خت)و « (958و 8148و اله١و ا/49و "1١و 514 قستر)و , (؟19؟0/و اه

 و١15 47و 644١٠1و ١٠؟95و ةالاالو هال! خو ه١7ا/و 4!١١هو "ه98و 44١ ست) يدقعلا رماع يبأو

 و 5خذ55و ؟مململو ؟18ءا1و ؟خحءاو ؟؟مدكو ؟؟ه85و ؟؟5111و ؟هكالاو 94١1هحالو امهالدو 185

 2 ("مخحمزلو "5158و "5178و "4ةكو "4ةكرو "4564و "4خحلو ”"همكو "ا5١؟"و "١٠ه هو 0

 و ؟5/1والد/١ خت)و . (":ةخو 74الالو 1574و 1588و 51١١و الاخو اكو ها"او كالاو ”الاو ١١ هت)و

 .(ق .« يس ءتاء خر و ء (مى1/

 نب رمسأو « )١/48/1/( ؛ ناجرج خيرات » يزارلا ورمع نب دمحم نب دمحأ : هنع ىور
 نب ديعسو « )5/١١6/( « ةزمح تالاؤس » ىسوم نب نارشبو « (//7) ؛ ىربكلا تاقبطلا ١ سرضم

 خيرات » (ساورلا نبا) دمحأ نب ميركلا دبعو « (041/191/4) ٠ ناهبصأ تاقبط ٠ يشرقلا بوقعي

 نب دمحمو « (1471/419/) « يليقعلا ءافعض » يورهلا دمحأ نب دمحمو © )151/117/1١( « ناجرج

 ايركز نب دمحمو « )147/157/١( « ناجرج خيرات » (ةقان) بقلملا يمزراوخلا مالس نب قاحسإ

 « (159/178/1) « يليقعلا ءافعض » ىسيع نب دمحمو ؛« ٠ )1١17/178/١( يليقعلا ءافعض ه يخلبلا

 )١/ « ناهبصأ تاقبط » ىيحي نب دمحمو ء (407/1//191) « ناجرج خيرات ١ نارمع يبأ نب دمحمو

 . 8814/424/١( ) « ناجرج خيرات » (ةلبنت) بقللا  فسوي نب بوقعيو «©2

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :_حيرجتلاو ليدعتلا

 ال , ًاروهشم « ًاحلاص « ًاقودص . ًةجح « ًادوجم « ًانقتم « ًاملاع « ًامامإ « ًاريبك ًاظفاح « ًاتبث

 ةيعوأ دحأو «رابخألاو ملعلا يف ؛ هنامز لهأ مامإ « ؛مالسإلا ةيوار ٠ ثيدحلا ريثك٠ هب سأب

 , هظفح نم هؤرقيو « هثيدح ظفحي نمم ناكو « هب جاجتحالا ىلع دعب عامجإلا دقعنا« ةئسلا

 هخويش نم ةعبارلا ةقبطلا يف هنأ عم هقوثو ةدشل « ةبتاكلاب هحيحص يف يراخبلا هنع ثدح

 وهو « مهلك حاحصلا باحصأ هب جتحاو ؛ هريغ دنع سيل ام هدنع دجويف « ًارثكم ناك هنأ الإ«

 . اهدعب لحترا مث « همأب ارب لحري مل ؛ بير الب ةجح

 م



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 ب يي

 . نيمأ قداص هنأ مهنقيتل ؛ هبيذكت ىلإ دحأ ىغصأ امف « ( سالفلا ) هبذك

 . هفعضتسيو هب أبعي ال ( نيعم نب ىيحي ) ناكو

 ا( مامح بحاص ناك » : لاقو ء هاضري ال ( ىريراوقلا ) ناكو

 سيلو « هولبقو هنع سانلا بتك دق ! رادنب » : لاقو « ةمهتلا هذه ( يدزألا) درو

 . « قدصو « ريخب الإ هركذي ًادحأ تيأر امو . !! هحرجي امم ؛ يريراوقلاو ٠ ىيحي لوق

 يف ( رايس ) ىلإ ( راشب ) نم :ست) مقر رثألا يف هيبأ مسا فحصت دقو

 ١4٠8. ةئس ةعبط ركفلا راد ةخسن

 ديكأ أطخ وهو ( ةبورع يبأ نب ىيحي) راصف )10٠”( رثألا يف هخيش مسا فحصتو

 ديعس) نوكي نأ نكمي الو . ديعس وهو « ةبورع يبأ نبا نع « ناطقلا ديعس نب ىيحي وه لب

 . 1517 ةنس دولولاو ؛ تاونس رشعب رادنبلا دلوم لبق يأ « 197 ةنس ىفوتلا (ةبورع يبأ نبا

 يرجآلا تالاؤس » و (15077/77/9) « تاقثلا ةفرعم ١ و « (48/44/1) « ريبكلا خيراتلا ٠ :رظناو

 /4) « تاقثلا ١ و « (114/9//11210 ) ؛ ليدعتلاو حرجلا هو ء(507/سدمر و «( 7١/4 ) « دواد يبأل

 بيذهت »و 2 (451/5751/1) 6 حيرجتلاو ليدعتلا »و « )4407/٠١1/1( « دادغب خيرات هو ء«(22 0١

 ١و 2 (075/ه١1/؟) « ظافحلا ةركذت ١ و 2« )417/40/1١69/5( « فشاكلا ١ و « (208/011/54 ) « لامكلا

 )١١/ « ةياهنلاو ةيادبلا ١ و 2 (144/17-01 ) « ءالبنلا مالعأ ريس و و « (/0/0-175/4 ) « لادتعالا نازيم

 /7) « نازيملا ناسل ١» و « (ها/ه١/4/4794) ؛ بيذهتلا بيرقت ١ و« (51/94//80) « بيذهتلا بيذهت ١و ع (1*

 .( 7155/4841 )« يربطلا ريسفت لاجر ١ و ء (454/ هال

 «*865 هه مه © ©

 011 بّدّؤلا رفعج وبأ

 (يئاسنلاو . يذمرتلا)

 (ش ه/ر١٠ : بط )

 (شا*/را/: هت )و « (شا/ر١ : خت )و ء ( شا" /ر” : ست)
 « يدعسلا « ناميلس نب متاح نب دمحم . - هللا دبع وبأ : لاقيو - . رفعج وبأ

 - تس ةنس يفوت : ركسعلا ليزن « يدادغبلا مث « يناسارخلا ٠ بتكللا « بدؤللا  يمزلا
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 : ةرشاعلا نم : نيتثامو نيعبرأو
 ديمح نب ةديبعو ١٠/4( ٠ خت) بابخ نب لاله نب هللا دبع نب كللا دبع : نع ىور

 و ١ (79465و ١؟4ههت) يرزجلا تباث نب يلعو 2 (س)إو 2 (؟5همو 187" هت)و . (7817* ست)

 (1474و 87١7و 1١171 هت) ريشب نب ميشهو ء (ت)او (10741 ست) يروثلا دمحم نب رامعو ء(ت)

 ( 118/85/5) « طسوألا مجعملا ٠ يئارجرجلا هيويح نب ميهاربإ قاحسإ وبأ : هنع ىور

 . (1"ه9 /15/9) « ةكم رابخأ » يكلا يهكافلا قاحسإ نب دمحم هللا دبع وبأو

 : لاقف هنع ىبأ لثس » : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتل او ليدعتلا

 . « ةقث ٠ : ينطقرادلاو ٠ يئاسنلاو ٠ يدسألا دمحم نب حلاص لاقو

 . « تاقثلا ١» باتك يف نابح نبا هركذو

 نب دبع) ىلإ ( ديمح نب ةديبع ) نم (18717 هت) مقر رثألا يف هخيش مسا فحصت دقو

 . ديمح نع ةديبع راص (1157) مقر رثألا يفو . (ديمح

 « دادغي خيرات »و 2« )15١748/40/4( « تاقثلا ١ و 2« (1704/57/37) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 بيذهت ١و « )40/1/1/111/5١( « فشاكلا : و « ( ه1؟68//6/11) « لامكلا بيذهت ه و (/7/5//0)

 (؟7ا/4/481) « يربطلا ريسفت لاجر »و « (0/47/477/1) « بيذهتلا بيرقت» و « (114/88/9) « بيذهتلا

 همه هش ه 86ه © © ه8

 ةفريضفس] يرطنقلا دمحم "617

 (شا/ر ؛ : بط)

 (شا/را : قت)و « (شا/ر' :هت)و(«2(شا/ر1١: ست )

 ملو « ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل « ةرشاعلا نم : يرطنقلا , ثراحلا نب دمحم

 . ئشب هتمجرتل )1١0//417( « يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي

 ١4(. قترو ( ؟ال5لو ؛؛لاهت )و (1080/ ست) ريكب يبأ نب ىيحي : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 5ك



 | باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ : حيرجتلاو ليدعتلا

 ًاركذ هل دجأ يّلعل  ةدع مهو «  ( ثراحلا نب دمحم ) همسا نم مجارت تعبتت دقلو

 مجارتلا بتك يف ركذ وأ ةمجرت ىلع هل فقأ ملف « مهذيمالتو مهخويش لالخ نم ًةمجرت وأ

 . يدي نيب يتلا ثيدحلاو

 هل ةمجرتلا ددصب نحن يذلاو « (ريكب يبأ نب ىيحي ) نع هاور يذلا ثيدحلا نكلو

 نب دمحم ) ال اعيمج مهقرط يف سيلو « نيثدحملا نم ريثك هجرخأ « حميحص ثيدح « هببسب

 . (لوغم نب كلام) هخيش الو. (ريكب يبأ نب ىيحي ) ؛ هقوف نم الو « (يرطنقلا ثراحلا

 « ًايعيش ناكو « ًاريثك ٠ ءىطخي « قودص  يفوعلا : وهو ؛ ةيطع  امهقوف نم امأو
 : قرط ةثالث نم ثيدحلا اذه ىور دقف  ًاسلدم

 مطوع ل سطلامو «دتسلاو يف دمحأ : اهجرخأ  يردخلا ديعس يبأ نع : ىلوألا

 ) « ريغصلا ٠» يف يناربطلاو . (1481/00/4) و « ("04 /مال؟/ه) ؛ هننس » يف يذمرتلاو . 1١1714/7(

 . (885/109) « هبختنم » يف ديمح نب دبعو . (/04/1/9) « هدئسم » يف يديمحلاو .( 4١

 ١ . هوحن . ديعس يبأ نع يفوعلا ةيطع قيرط نم مهعيمج

 يف يناربطلاو (1/:010/67) ؛ دنسملا ٠ يف دمحأ : اهجرخأ سابع نبا نع : ةيناثلاو

 هوحن . سابع نبا نع « ًاضيأ يفوعلا ةيطع قيرط نم .(١؟7901)و « (11790/158/1١؟) « ريبكلا »

 . (19954/"ا/4/4) « دنسملا» يف دمحأ : اهجرخأو مقرأ نب ديز نع : ةثلاثلاو

 . هوحن . مقرأ نب ديز نع « يفوعلا ةيطع قيرط نم . (2071 /140 /ه) « ريبكلا » يف يناربطلاو

 (54) مقرب هعبتأو « اعوفرم )08/478/١( « هدنسم » يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأو

 /م4/5) : هدنسم » يف ىلعي وبأو . )1١١81/81/5( « ىربكلا » يف يئاسنلاو . السرم ملاص يبأ نع

 نع « حلاص يبأ نع ٠ شمعألا نع مهعيصج . )/819/٠١١( : هحيحص » يف نابح نباو 14

 هوحن . ةريره يبأ

 يبأ نع « محلاص يبأ نع شمعألا نع (87078/50/4) « كردتسلا » يف مكاحلا هجرخأو

 . هوحن . ديعس

 ١ك



 )١77( زازخلا ينينحلا رفعج وبأ

 ( ش'/رالثه : بط )

 (شا١/ر4 : هت )و ء( شا١/رة: خت )و . ( شا” /رال؟١ : ست)

 فورعملا « زازخلا « يتوكلا « نينح ىبأ نب ىسوم نب نيسحلا نب دمحم رفعج وبأ

 ةقث ١ ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبسو عبس ةنس ؛ ةرخآلا ىدامج يف يفوت (ينينحلا) ب

 . قودص

216. 

 فضلي

0_3 

 فيد

 مهم

 مالا

 م08

 مالؤد

 موه

415١ 

11 

 كيل
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 و ال118و /ا١١او !ل١١ا/و )5١و 6١١7و ١؟؟ ست) يرفحلا لضفم نب دمحأ : نع ىور

 اللهدو

 /:غةو

 الى41

 المكتو

 معو

 مق20و

 مهالؤو

 ممخكو

 م494و

 ولا5و

 451/و

 ةالومو

 الاا9ؤو ال١5 4و الاالؤو

 !لهاوو ال؛المو الك59و

 ايككو الثهالو الكد؟و

 0و١ 5و المقالو المكالو

 مللدو مكءدو محالاو

 م1519 5١66و 8694و

 مك5هو معوكو 6645و

 4414و ههمككو محلالو

 1405مو 190؟"؟و 56١9و

 ؟4؟؟هو ة؟هالو ؟؟:ا/لو

 ةوغهزو 4"94و ةكلاو

 4451و ةم١الو ة؟مكعاو

 ال14غو الا؟:١و

 الماكاو الهو

 /ىمالو لك44و

 "وهو لوو

 ملكاك1و م44١و

 م6م5و 8441و

 مال4١و مكه5و

 4م4م4هو ممالالو

 4040و ة١9":و

 هنو و144و

 4هم١و ةة:"1/و

 ةمالالو ةمكحو

 الك 4و

 ا/لهكالو

 الالءكو

 الهو

 مكاو

 م454و

 مالاكو

 8م4ا/4و

 و١هكو

 ةو"١1و

 4هاالو

 همككو

 الغءؤو الكك5و

 الهمكو اله:4و

 الالادو الالكاو

 الومكو الؤالكو

 مكا/4و مكاو

 ممءكو 6646و

 مالكالو مالا ؛و

 ملكحو 1849و

 ؟.المثو ةؤد556و

 و85هو ة؟8"؟؟و

 ؟ا55و ة؟ةالؤو

 ةهملحكأكو ةمذحنو

 07و

 الهوؤكو

 الانا ؟و

 معكو

 مكؤدو

 مهاكاو

 ما/[هو

 م8 4و

 4049و

 راش

 ةا/الإاو

 و49١1

 اعرمحو 7معمو

 ات60و الهؤكو

 الالووو الالاا/و

 م144١و 11١6و

 معو مدكو

 ممكلو مهدكو

 مالالفو مالكحو

 مهو محلكو

 ةوا"4و 74١4و

 وعمزو ومالىو

 ةالههو ةال45و

 ةؤ؟1/و 4170و

 ١١و 1١١ ؟الو ١١١1و ة31/و ة؟ةخكو ةكفحو ةؤال4و ة؟ذككو ة؟ذك'و ةخكماو ة514الو 9518و 1

 ٠٠9 و٠٠١54 والا٠٠١ وكلا١١ وهلا١٠١ و4لا١١١ وؤمء١) و#ؤ١١١ ونمف١١) 1هو ك١) و١911)

 ٠١617 ولالا؟١٠١ امو ١١ؤمو ١١؟مكو ١١1!الدو ١١؟هؤو 5١١ه 5و "١1 وإخ" 1١١وزم"١٠١ و1و"١١

 ٠١45 و١٠١45١ و٠١47"4 ولا٠١4 وله؛٠١4 ولالم١٠١4 و9ؤة١4) و٠١١5١ ولاهه١٠١ والاه١٠١ و١١5١9

 ؟رااالو 1 ١الالاو 1١ ا/املو 1مل 1١/5 ١1الاهو ١1اللالو ١١ككمو ١١1كالهو )509١و 4

 زذو41و )9١"#و )ءؤللو ١١1ةدكو ١١ ولامخم١١ رتم١) ومكط١ ١ مفالاو ١٠الوالو ١٠الممخو

5" 

 ذه



 ١١١159 1 ولاه١١1

١١44 

١1465١ 

 لال

11 

١" 

١/41 

 ليهكلما

 نيم

 لضم

 ضيفو

 لا

١114 

 ك/اه١1

1 

 1مم

١1 

١1118 

١84 

١11/ 

 ل خلا

١14 

١ 

١81٠ 

 عمالك 1١

1 

 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 /اه١٠١9 ولاكة١٠١ ولالا9و١١

 ١١هوو

 ١١191 5و

 5١١١و

 ١و

 الو

 ١ ؟ا/ؤالو

 نك

 امل

 اثاهكو

 ١ عمو

 5١ه0و

 444١و

 امهماعو

 ١/4 4و

 املككو

 ١1؟"ةكحو

 1١و

 ١47١و

 ١ة2ملو

 ١ 4 هالالو

 5١و

 ١ /هالو

 4١دكدو

 48484١و

 اهو

 و١6١اك١ا

 و١١56 ومء5٠ا١ا

 ١١9173585 و١1١574

 ولاك١6؟١ و١1١١؟١

 وه؟؟؟١ وه*؟؟١ا

 و1١؟*78؟١ وؤ9غ؟١7١

 وه8١؟١ ١187559

 و١35١١1 و١5

 و4/ا١؟١ و0م١؟١

 و١١5١ و١5

 و40؟"١ وهغ؟"١

 وهه*”١3 الو

 وكلاهغ؟١ وخده؟١١

 وهمه١١ وكوه١١

 وذاكل/ا١7 وول/ا/ا”١1ا

 وحك4؟١ و١142

 وه"١:١ و١1١45

 و١1١4 ١1١459

 وهه؟؛١ و١556

 و5ة"؟؛١ و459:١

 و49ه2:١ وك؟ده؛١

 و9كك5غ١ ولالا5غ١

 لالاو  1١و١ملا١

 وكلخ؛١ م8185؟و غ1١

 وكحم؛١ وكحلمغ1١

 ١ه:همو 5١ه :و

 اكءدكو

 111١و

 ا١اك1اهو

 99١1١1و

 ١؟١هثو

 ١١ موو

 ١؟؟هدو

 784١و

 لسدرعإو

 94١١و

 ١"144و

 ١"؟هاو

 ليففم

 ١"هكالو

 امولحو

 44/١و

 ١1 44الو

 ١4 ١كهو

 4١41١هو

 ١4 الو

 4١و

 ١؛ههمحو

 ١عتالكو

 ١ امو

 484١و

 ١49١ 1/و

 و١5

 الو 05

 1١١ا/لوو ١١؟ه:غو

 ١1 الالكو ١ا51الو

 ا9354١1١و 9١١:هو

 ١11١ الالو ١؟1ا5١هو

 ١؟؟همو ١؟؟هدو

 ا١؟9١1١5 ١؟هالءو

 154١و ١؟4ال4و

 1١1١14 0و 1١*١*هو

 ١"١1١؟و ١"١وةالو

 ١"ا١ؤا١و 144١و

 114١و 3١؟؟515و

 17١1ومكو ١"8مخهو

 ١"هممو ١ هالالو

 5١هالو 1١”كحالو

 ١/لو١و ١ا"ا/لحالو

 95١9١١1و ١؟49ؤ:4و

 ١:١ فلو ١١ الهو

 59١41١وو ١؛١هايو

 17١"5١و ١:"١ةو

 14264١و 4:١؛غ؛و

 ١؟هحمو ١؛هكاعو

 ١54١و ١ة5الؤو

 ١غالؤا١و 490١و

 ١؛46ه5و ١؛444و

 ١ه١كحو 4١؛؟١ةو

 و١648

 ل
 4ى1/و ١١

 ١١١؟4و 19١١و

 8450١1١و ١1810 و

 اكءلدو ١1؟ءححو

 اكا١4و ١؟1ا/ؤو

 اكو 11و

 ١؟د4178ثو ١؟519ؤو

 ١؟ةححو ١؟ةهذو

 ١١5 #7و 45٠١و

 ا1١؟١11هو ١71١و

 امدحو "هك

 5١”ك1و ١”الككو

 ١":؟١و 5١"1١1و

 ١١هكوو ١"هكدو

 ا١؟د4لو ١"ككهو

 ١امخكمو 800١و

 ١١ؤ74و ١١ةلكو

 9١١4١و ١٠4١و

 ١41 489و 155١و

 ١؛"55و ١؟91ا/و

 4١غالكو ١؛:5الاو

 450١؟و ١؛هذقو

 405١و 1١و

 ١44١و ١؟اله4و

 ١غلكمو ١؛ملهذو

 6١؟7"و ١هلكا4و

 و١449 و5ة4ه١

 وزه١٠١ ال4و  1١١١و'خم١١١ ومهم1١ك١ا

 وه5غ١١ وكهه١١

 و9ه١١8 و١١446ا

 و1ث١١١1 وكل١1١

 وه١؟؟١ وه١؟؟١

 و90؟؟١ و975؟؟١

 و/اك/ا؟١ وؤ8/؟١1

 وكمة؟١ا و١ ١199

 ومه١"!١ وعه١"١1

 و/ا11"١ و71١ا؟١ا

 و/1١1؟” 33وك١51

 و4:؟””١ و١555

 "39و :"١١ 1559"١

 هالكو ١١ هالهو ١١

 واءل/اا١ وو0/١

 و١874 ١١18499

 و١915 و41ة"١

 و4١١1 ١ وه؟١1١

 ولاة١ا:١ و١11١554

 و١171 وه١173

 وؤلاغ؟١ وغ95غ5:١

 كو ١5 و١5١١

 و5؛/ا:١ و١4745

 وه8١:١ او ١189

 وككلى؛١ مالاو غ١

 هو ١١11 ١511459

 و١565 و4:هه١



 مدقفو وكم١66 و5١5ه١ وهممكه١ا وعوكه١  6واكهه١ وثلالاهه١ ولالاده١

 و ١هذلهو ١همحلو 8454١١و 9805١و 0474١و 985١و !١هالفؤو !9١ا!لمهو ١هالدهاو 9١الاالو 4

 و 59015١1و )5156و 016١6١15و !١هؤ617و 1643و !١دؤال4و 555١هو !١ه545و 9١ة94)و 4١"59و 0١

 و ا5١لؤؤو 5١1لههو اكاهلو )51ال14و ا5١ل5و ١15ىف9و 5١ءضكو !١5مخكو 5١دالكو ١١5١و 5

 و 5١1هلو 544١و )١؟790هو ا5؟/١و )55١د94و 1555و 5١1؟ههو ا5١؟4الو 554١و 790”1و 4

 و 5١1هه5و 504١و 5045١1و ا0151١و 5604١و 54١1ةكو ا١”١49و 5448١هو ١؟45الو ١”ف15و 6ا/»

 و ل5كمحو ل5كمكو لاكف نو 15ك"لو 155015و 5١1م5 ١1ه41هو !50الؤو )5هككو ا5هتثكو 60

 و ؟1ةكمذلو ؟ة1ال4و ؟ة؟هؤو 19105 ؟9؟؟هلو !1؟؟ه0و ا!االامو 1االءهو 1ل0و اككال١و 16#

 و 1915و 159311 ؟؟2190و عر ولو اة 1711و ؟ة1804و ؟؟3-الو ؟؟35165و 14

 و 1؟555و ؟؟لو1و ؟؟"ة0و 1984و ؟ةلكو ؟ة8ئو ؟؟70و 9934و 1؟5595و ؟؟7ه15و 94

 و 11ه دو ؟؟1:55و ؟؟1ه١و ؟ةذ4"او !؟4؟هو !؟8١4و 5941و 19415و ؟8١91و ؟5؟105و 4

 و ؟1ةحتحو ؟ةككتو ؟1ذككلو ؟195؟9و ؟؟5114و ؟95117و ؟9؟5١5و ؟959405و ؟؟25416و 199859 4

 و ؟91/ه5و ؟9ا/ه0و ؟91/4غ0هو ؟91/91و ؟ةالاكو ؟ةالدؤو ؟ةحفمو ؟ةكحتو ؟؟اةك1و ؟ةكمحالو 196/1

 و ؟ةذلكو ؟ذمخلآكو ؟1ةى١1و ؟ة؟ىحكو ؟9ا/45و ؟ةالك4و ؟ةا!لم4و ؟؟081و ؟91لالالو ؟9ا!لا6و ؟ةالك

 و ؟؟51/هو !؟؟ةالاو !1؟ةك415و ؟ة؟ك4[1و ؟ةكلتو ؟؟90؟و !؟ةضاخو ؟ةخمالو ؟1؟مىدالو ؟ة؟ض81و 4

 و 5ءاهندو "ءاكا9و .8ءكققكو 3 11/#و داكلو 7ددقلو 0١" كالو ؟ذ؟كمزو ؟ذةمالو !ذ؟؟مدو 1

 و ١5مدفو "ءهؤلو 80498و 9 4ا/ل1و 50١9و "04755و "0415و ”08مقو ”9الالكو 3١811 3ل

 واككو ١7/و هغ4و 14هو 1813و 185و 114/1١ خنت )و 48048"7و 7415و 1415140و 8471ا/و "41و 2 0ال؟

 2 (45/4ا0//١) « لامكلا بيذهت ١ لبنح نب دمحأو , 8647١( ست) [ديعس نبا] ربيوجو 2 (197و "0

 بيذهت » ىلهابلا لاله نب نابحو 2« (880/87/4/4) « لامكلا بيذهت ٠ ىنابيشلا دمحم نب تباثو

 صفحو «ء (١1؟5/١10/5) « لامكلا بيذهت » حيجن نب ةيطع نب نسحلاو « )٠١54/858/0( « لامكلا

 /8) « لامكلا بيذهت » يدسألا ديزي نب دلاخو 2 هةية « لامكلا بيذهت » يدزألا رمع نبا

 يلع نب مصاعو ؛ (؟ا/ا///ها/#/١١) « لامكلا بيذهت ١ يدبعلا دابع نب باهشو 1/1 ( ٠

 اطوم هنع هدنع ناكو ىبنعقلا ةملسم نب هللا دبعو )5/008/١1 0.01 «٠ « لامكلا بيذهت » ىطساولا

 )١85/١7 ؛ لامكلا بيذهت ١» ىشيعلا كرابملا نب نمحرلا دبعو « (77/4/555/5) « دادغب خيرات ١ - كلام

 2ك



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ىسوم ني هللا ديبعو : (4//:46/ه) : لامكلا بيذهت ٠ يدزألا دمحم نب زيزعلا دبعو « م44/
 /ه9١/4) « لامكلا بيذهت د يدوألا ميكح نب نامثعو « )1١77/170/0( « ليدعتلاو حرجلا » يسسبعلا

 بيذهت ٠» ناهدلا تباث نب يلعو« )/4494/1١١( « دادغب خيرات » ينابيشلا ورمع نب ءالعلاو ء ممم.

 نوعو 2 (810/4/75070/9) « دادغب خيرات » يعخنلا ثايغ نب صفح نب رمعو ء (40”/*#عو/١٠) « لامكلا

 /4) « تاقثلا ٠ نيكد نب لضفلا ميعن ىبأو « (4550/448/؟) « لامكلا بيذهت » يشرقلا مالس نبا

 ع (1؟5/970/0 ) « ليدعتلاو حرجلا ١ يدهنلا ليعامسإ نب كلام ناسغ ىبأو ؛

 « دادغب خيرات » شيرق يبأ نب دلخمو ع 7/0/7 « ليدعتلاو جرجلا » يلهابلا نانئس نب دمحمو

 ديلولا يبأو ع (7/4/70/6) « دادغب خيرات : يبراحملا ىلعي نب ىيحيو 2 (/107/174/1)

 . (1019؟١5/1هك/و) , تاقثلا د [يسلايطلا]

 نامثع نب دمحأو ء(١91ه/079/5 ) , دادغب خيرات ١ دادحلا سيبد نب ميهاربإ :_هنع ىور

 + (5404/4ه/ه) « دادغب خيرات ٠ ناطقلا دمحم نب دصحأو « )7١7/144/4( « دادغب خيرات » زازبلا

 خيرات » نابزرملا نب رفعج نب هللا دبعو « (7/4/555/1) « دادغب خيرات ه٠ راقصلا دمحم نب ليعامسإو

 دبعو ع )0151/8/1١( ه دادغب خيرات » زازبلا نمحرلا دبع نب هللا دبعو « (2045/458/4) « دادغب

 خيرات ١ ةمثيخ يبأ نب دمحم نب رمعو « (هالال"/١١/88) « دادغب خيرات ١ قارولا دمحم نب ميحرلا

 نب دمحمو ع (5484/81/17) « دادغب خيرات » ريبزلا نب دمحم نب يلعو 2 6091/4/9" ه/١١) , دادغب

 (5074/978/؟) « دادغب خيرات » ىضاقلا دمحأ نب مركمو « (774/580/؟) « دادغب خيرات ١ يرودلا دلخم

 « دادغب خيرات ١ يقرزلا دمحم نب ىسومو« )7١0/70/17( « دادغب خيرات » ينامثعلا رفعج نب ىسومو

 « دادغب خيرات » دايز نب لهس وبأو (574/570/5) « دادغب خيرات ٠ دعاص نب ىيحيو ء 00 45/1/1)

 نب ورمع وبأو 2 (14/560/9) « دادغب خيرات ١ يلماحملا هللا ديعوبأ يضاقلاو )074/170/5 ١

 حرجلا :  هنم عمسي ملو - يزارلا متاح وبأ هنع بتكو « (07/4/550/5) « دادغب خيرات ٠» كامسلا

 . (5776/14/ه) « دادغب خيرات ؛ ةدقع نب سابعلا وبأو © (1177/90/7) « ليدعتلاو

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحؤوارت :_حيرجتلاو ليدعتلا

 ٠ . هب ثدحو « ًادنسم فنصو « ًانقتم « ًاثدحم « ًاظفاح « ًامامإ « ًاقودص
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 « دادغب خيرات ١ وء (19177/101/5) « تاقثلا ١ و ١ (1751/970/0/) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 . (1784/4814) « يربطلا ريسفت لاجر ١ و « (17؟4/547/18) « ءالبثلا مالعأ ريس هو 2« (5104/570/6)

 )١( يزارلا هللا دبع وبأ 49

 (ةجام نباو ٠ يذمرتلاو . دواد وبأ)

 ( شوا" / ر*"د*8: بط)

 (شا١١/ره1قت)(ش١/ر؟؟؟هت) (شا١/ر ٠١/ خت)(ش "ا/ل/ر181؟4ست)

 نامث ةنس هدلوم : يزارلا « ىميمتلا «٠ نايح نب ديمح نب دمحم « هللا دبع وبأ

 نبا ناكو « فيعض ظفاح . ةرشاعلا نم ١ نيئامو نيعبرأو نامث ةئس يفوتو « ابيرقت ةئامو نيتسو

 . هيف يأرلا نسح نيعم

 و ؟521844و 14454و 14451و 11/545و 5819و 404١ سنت) راتخملا نب ميهاربإ : نع ىور

 (١٠1م ست) دلاخ نب دمحأو« (ق ء ت) و ء ( هالو 54و 169/١ خت )و , (14441لو ؟0858و 4

 م1 ست) نارهم نم فرحم هلعلو  بوسنم ريغ مارهب 2 (5"1؟6 ست) ةيلع نبا ليعامسإو

 الو 2 ينكم ريغ  ريبجو « (9781 ست) نمؤملا دبع نب ميمتو , (4١171و 7١18١ ست) دسأ نب زهبو

 و الا"او 0494و 44هو 45و الالو هذو ه4و ٠١ ست) ديمحلا دبع نب ريرجو 2 (#041 ست)- بوسنم

 و17618 1861و 7198و ؟؟68و 7١7"١و 190/1و 1مككو 18١1و 1554و 1575و 151؟©و 1601و الهو ا/لو4

 و 15١759 1866و ؟/45و ؟ا/47و ؟؟994و ؟578و ؟هالمزو !؟هائو ؟44ا1و ؟1451و ؟4؟6و 78م5 ١"

 و 7475959 "4159 ”/4و 3801و ااا "1101و "191/154 ١و "ءىالو ”ءكلو 195759 89

 و 8917“هو "4101و "ا/هزو "الاجو "كفو ”ااعو ”4و و او "هما"و "غلو ”ةخحو "5#

 و 1547و 4518و 4505و 4؛4الهو 4456و 418"هو 1"4١و ؛؟مالو 48"خاو 4915و 4514و 1١45و غ1

 و 1445و ١454و 4941و ١497و 4354و ال0١4 41/!4“و 4//51و 2ا/50/و الو ةالاو ةا/ل14و هاج

 و ةدالاو تاو ه5 هالا5و 5114و هاالاو 2157“و 2119و ت١9)و ه١٠"الو هدءاخهو 0194و 4

 و 5546و 5158و 51517"و 5؟١5او كا14ؤ1و 51الهو ةا51و ؟51:91"و هرذكدو تالم"و هكالاو ته59و 5

 و /918و /845و اله55و اله١4و اله١١و الكم1و ال7١5و ا/*ثءكو ا/؟ا/9و ال15١ لاهو ةكمأو 0
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و ةحدلو مكالفو مكمل مكلاو مكحاو مجفكو طجكالو طكك1و ةدزاو اظاكو ةافكو ماكاو 85
 و 35"م1و 9:و/ا/لو ة1؟١51و ةل"ةدو 9؟91!و 91؟ةاكو 9513و ةلكددو ةارؤكو ةلالهو ةكهالو 9:91"و 4.1“

 و ١197و ةىدودكو 9478و ةالةءو ةالالكو ةكالدو ةهكاكو ةم"؟و ة6"ءو ةما1ؤو 54"هو 94؟"و ؟"ةه

 و ١٠اله؟و ١١ خذو ١١ هزالو ١١ه44و ١١ ه15و 1١١ ه41و 1١ مو زل وا"و زد ةلو ١ذ١لمكو 4

 رو 151١و 684١١و 585١١و 489١١و 117185و ١١1؟ا/8و 88١١و 4١١1ةمو ١91) زدفك5و لملم

 رو 180١و 7١؟؟8كو ١؟؟"1و ١1 و١١91/4! و"18؟١1! وكنة١ ١ 8ه١و 1١١1"هو ا١١الهكو 14١١و

 واو 4141"1و 11م4 11و 1ك 1و 1مل )1541و 554١و ١؟6ال4و 4

 و 15118و ١41١و ١؟!لد١و ١؟54الو ١؟هؤلو 4١"خمو ١؟"امو 440١و ١"مخاو 1"الءمو 4

 و 15الأ14و 5١1كولو ١1؟ه2/و 1515و 15؟مخ4و ١151و 1646و 1م" لالو 16لالو 16791/و 16741“

 و 8445١1و 18١ ؟8و ١ا/ةىالو ١ا/الاةو )الفك ١حو 11/؟ه8و 1مالكو ١ظالاماو ١/١ ا"ةو 1ك

 و 44١١5و 91/51١و 191//و 191/14و 1؟هذزلو !91؟ا/و 1مهك4و 14ال44و امككلو 1854ا/و 1169*

 و 51١97 6١51و ؟ءممالو ؟دزلالو ؟ءالوألو 3 م74و ؟لالاو ؟"همو 77و 7و ١

 و ؟7؟40/4و 717" ةزو 7186و ؟؟؟41و ؟؟1"ا/و ؟؟114و ؟١ة4خو ؟١الأ١و ؟45١ا/و ؟419١و 4

 و ؟١5١11و ؟"خقلو 5"ا/"و ؟مالزاو ؟طوعو 7145و 1و 3 حالو ؟؟"نلخو 77544 7741#

 و ؟هنالوو ؟هداكو ؟ة0كو ؟6ءللو ؟4ةحلو ؟؟ملألو ؟4مال»و ؟؟ا54و 4088و ؟4ةكلو ؟4هالإل

 و 76811 ؟0١674و ١767و ؟هزةنو ؟هاممو ؟هلذلو ؟هله"و 3014و ؟هؤ5١و ؟هدكاكو 4

 و ؟5711"و ؟ةحضطكو ؟ةدكألو ؟؟داكو ؟م444و ؟هؤالاو ؟هالالو ؟١045و ؟84ا/1و 7615و 5

 و 71/618و مالو ؟اظبوو الزبر ؟؟طحمو ؟ةطحكو ؟ة فوكو ؟ةهزاو ؟4"5نو ؟5كه1و 511

 و ؟مالكاو ؟1مكل5و ؟مهذلو ؟مهذحو ؟مه15و ؟مهدألو ؟ملالهو ؟ملهكو ؟ا/ةخحو ؟الالكو ؟ا/هزلال

 رو ؟ةفتلو ؟ةهك4و ؟ةنخو ؟ةكتألو ؟ةكخ)و ؟9445و ؟4"454و !؟١9 ١4و !؟مهطخمو ؟8مم"و 55

 و "45١1و "1 9خو "١فقكو "تكنو "مو "ءلزأو "148١و "كلو "دو "ودلو ا

 و ماومكو "اوكار مزالو ماكلألو ملوكدو "لو54و "امو "1100و ما4"1و مالمو "امم

 وا "الالو سالارحو ”؟طالو "؟هحو ”؟هزالو ؟411و "”؟١/1و 9176و "76و ”؟ءامو "ل

 ور "4506و ”"545و م44 74 هالو 3781417 75و "5و 1و 31 خقو "14و إل

 و 3416و "453/19 "4551/و "4مجالو "4هاهو "4و "45و "4١41و "1:54و "4 تمو ا

 عكا/



 يربطلا خويش مجعم ميملا باب

 وا" 4و "4و "ت0774و "68١6و "تا 4و "هءج5و "ةدالثو "م059و "هءام3و ”"ه10كو 5

 و "5859و "هرل5و "هككلو "هككاو "هكمدو "هوقألو "ههوم1و "ةداكةثو "ةداخهو "ةداكرزو 615

 و 3ةخنتو "لاو "تلو 41و ماجر مو ”140و ادو اخدو 7111و

 و لال ة1و "اا خمور الا خ1و ”ا/همأو "ال614 مرسإلو مارال لاو "الا 1١و "وكفر مم

 راو 1االو155و 0١5١و ١١١1و غ6يهت )و ل ( 7884و 8145و 3811“ هو المو وم

 41/4و ؟الاكو 0١45و 544و ١١54و "99و "93و "75و ؟86و 5385و "04و "5159و ١551و ؟هكو ؟594و ؟4هو ؟ا/

 و ١٠الاثو 6١١٠و 5١١٠و ١١٠"و 07١٠و 11١٠و ما/ل4خو /464و الا١و كة5كو 5الهو 5١ 5و ةهزذخو ©5الو 58"و

 وااو 547١و 5١"و ١١5١و ١هالهو !١هااو ١49١و ١"الةو ١""8و ١؟ه19و ا9١١ا"و ١١الالو ١١5١

 ورا ا1؟١55و ؟؟960و 5598و ؟؟919و ؟؟15و ؟؟16و ؟؟4١لو ١9١5و !١ة56ا/لو 141ا/١و ١الالثو 18و ااا

 "ا١/7و ؟ه5و ١؟5و ”4و "9و ةوال قت )و 2 (١١1ا/و "٠هزلو "١دكو ؟١8الو ؟١٠8ا"و ؟الكهو "5506و

 0١45و 01١9و ماو 3185و ال؟ا/و ال6١و "١٠58و ىا/5و 54"و هال4و ؟؟":و 05١5و "9ا/و "86و "مكو "١5و ؟ة4و

 ؟9/١١1و ه4:و هاالو "51و ١ا/5و 65١1و 594١و 5١ا/لو 91و ا/5و هاو 49و "4و "هو 9/1 خش )و. ( ة4ه5كو

 وهو - ريرج هنأ حيحصلاو - بوسنم ريغ  ةيريوجو ؛ (ت)و « (174/4و. "61/78و . "48و 0780و

 و 1١؟4و ١51١و 45و 8و 51و "و ؟”وا ست ) ملس نب ماكحو «ء (176117 ست) - يبضلا ديمحلا دبع نبا

 و "غءو "اا" "اا/4و "١همو ؟975و ؟"خمو 49١5و 5١1ا/ل4و 4١١١و ١١١1و لاهو ١5و ؟44و

 و "0١94و ؟مخ435و "81و "/48و ملالو و و "47و "4211و "ةالالو ”4هالو "4هاو "4

 م5١5و ه5دال هما"ا"و هئ١مو هأخمو ةاكاو ه6١٠١هو ةهدقالو 5"م15و 5؟580و ؟ا١ مالو ١5و و

 و 3ا0"و مككتو 35117"و مخ444و 5١84و 5١87و ا/4ه9و الالالطو ا/17هو ا/ءلو 5418و 551"و دحكالو

 و ١١6١٠و 4915و ةالهاو 46ا/5و 9644و ةه071و 9470و 94ال9و 97" ه5و 94 كالو ةلؤا١و ١898و خو

 و ١١١؟ا/لهو ١74١١و 4١١١"و !6١١١١و !١١مهؤو 81754١١و )١١كالءو ١١همزخو 644١٠و 658١٠و ٠65

 و ١؟ا/هالو !١؟الزا/لو 1١ ؟5ا/4و 1١ ؟؟/او ١؟؟5651و 15و 1١1١و ١١اخكو ١١ا/4هو 55١١و

 و 311١و 1"خححو ١"؟دمو ١"05و 1"هوؤكو ١"هل1و 4"1همو 1414و 11"1"و ١؟4947و ١؟41/

 و ١1545و "١68 41ا/و 16الءو 5١"هزو 16144و 14١خ155و 4258١و "١1 4هو ١4١ و١١ "١4 ؟ا/لو !"ة91/

 و ال5الكالو ادالمكو ا5ال44و ا١؟5ه51"و 8١"547و ا١541١و ا١5١داو !6١ة517"و ١هخخمو ١ههكالو 5
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و 18499و ا١المالكو 5١18و ١!لالثاو 1ا/؟ه١و ١/ههؤو 17و 11/١ 1111/11/74م ات

 و 71574و 4:4١7و ١7هدلو ؟145١7و 91/79١1هو 191ا/1554و ١975139 19؟"الو ١9١تكو ا1١ا8الو 4

 و 7384410/و 5409و 7848و 38:41و 7؟7ة94و 7711م ؟7هتكو ؟7؟هل5و ؟؟414و ؟؟1الو ا

 و 745075و ؟47413و ؟4ءحمو 5"خك8و 5981و 7"هدمالو 3 "هل8و 74الاو 7" ةءالاو 7" 4هدو 4

 و ؟6ءتالو ؟5:44و !؟04١5"و ؟4ةكمو !؟435554و !15445و !؟45؟8و ؟١548)١و ؟40/45و ”5ا/"4و 7

 و !؟هوالاو ؟هالداو ؟هكالزو ؟هكتمو ؟هدككو ؟ه5ا/1و ؟ه"اا/و ؟١074+و ؟ت151و ؟ت)ه"و 1014“

 و ؟0/هةهو 7747و 7514و ؟543ا/و 7544و ؟75445و ؟؟4"هو ؟84١5و ؟١5"8و ”958١5و 1

 و 718561ا/و ؟مكم8و ؟مك15و ؟8هخ5و ؟مهكالو ؟3511ا/لو ؟1١87و ؟مخ09"و ؟خا5هو ؟46١58و ا

 و ؟91/45و ؟91/15و 1451و ١791و ؟94111و !ةلدقو ؟41خلتاو ؟١91ا/ا5و ؟9:69و ؟86117و 1الا؟

 و 32576و ”ءماخزو ”ءمللو ”ءودالو ".هفو "ءلةمو 701759 ؟94555و ؟4951"و ؟ةا/لخهو

 و "1115و "1578و "191/و "اة "مالو "امكلو "١٠7١و "ل51١و ”"١١١ا/و "5١١١و "له

 و 317445 3174817 1741و "5174و "1711و "7" ”؟"هءو "1151و "1153و لو 1

 و38465 رو لو 1و 3 ام"و ”"]تءو ”9045و "داو ”565778و 1744و "ال

 و "هزؤكو "4ة"ا/و "4868و "48151/و "4804و "50/4و "40/5و "11و "1114و 7844و ١

 و "ا/9“هو مالو مرج رعو مرمسبو مميبسلو ”؟قالزو "محمو "ةاملاو "اللهو "موتو "ةل"خ5

 ١1؟"هو 14١1و ١١١لو !دحو هكالو ة5اهت )و 2 ("١876و "8197و "ا/خا/هو "ال814 لالا “و 1

 مالو ؛/١ خت)و 2( ىا١ قت) و ١ (1931و ؟١"5و ؟١؟5و 19الثو ١الةئو ١هلهو 4١0١و !١ه١او 406١و

 و 3077و 7مالةو ١٠6١و /؟ ست) ناملس نب ريشب نب مكحلاو 2, (ت)و . (؟7/7و ”"الو ماهو الو

 و ؟١الهنزو 18470هو 18" آالو )5591و 15441"و )"١191و 9١"١1و ١1"الؤو 5)ا/١و هرل"ثدو "ةكحو "مم

 و 19و 18و و 117964 19و ؟7؟هج"و ؟77؟؟14و ؟؟185و ؟1878و ؟1١/االو “5١95

 و ؟58145و ؟8ءخخو ؟المخكو ؟!ءةمو ؟5754و ؟م5" 4و ؟هدمهؤو ؟4445و ؟؟411/و ؟ةالءالو 9845

 قت ) و + (1801"و 7041و ؟485و 7515و ؟1/8١و ماو ال16و 598 لهت )و ١ ( "الاؤكو ظاهكمو ؟خلما/

 ست ) - بوسنم ريغ - حورو ء(ق ءت)و . (هالثو 90١١و 19/09. ١39"و ١05/١ خترو . ("0؟

 و 19و ؟41و 1844و 5480و 5817و ؟الاالو ؟51/و ؟5؟و ؟هدو ١45 ست) لضفلا نب ةملسو . 0181

 ظ8



 يربطلا خويش مجعم ميملا باب

 و 5905و ”4الو 5856و 588و ”5؟4و ١5هو 5ءدو هودو هالاو هدو هدو 4465و 4465و 4الاو 4ا!ل١و كالو

 /135و/١١481و 6١85و مء١و م١ءدو الها"و اله١و اله١و ا/44و ا/5ا/و ا/45و ا/لالالو الال5و ال” 4و الا ١و وال

 46/ئو 4545و 4465و 9171و 9151و ة11/و 5١91و 4دْخزو ةحالو ةدكو مكذو مقالو 0١15و مخقو ١861و 3" و 28و

 415١و ١"م١و 1506و 14و ١184و 18"الو 1"ماو ١187و 58١1و 1168و 50١1و 7١11"و )١ا١و 49"و

 و 677١و 1١6١و 497١و 585١و 5١الثو 4١ا/4و 4١ال1و 45١هو ١48١و 544١و 555١و 4١"4و 498١و

 و 549١"و 540١و )56و )5دقو ١5١"و !658١"و ١همكو !١هماو !١هالكو ١ها“و 644١و 64١1و 161“

 و 55١7و ١7هدو ١7و ام55و اما١ا/لو "1١81١ و )الواو ذالمءعو )الو ز5ا/ل؟و 5١ا/»“و )5651و 1“

 و "ةرما"و "ةككو ماو 5م44هو ؟4ه4و 7؟ا/ل5و ؟؟1١؟و ؟51١/و ؟١هكو 5١١7و ؟١٠1الو ؟١فهو ؟١اله

 و 5579و هو هل"4و هك5؟4و هتادو هتحفو 4"الفو 4/4خو 4"الالو 5١41و 4)١“و ة١خطهو 9

 و ة١١35و همك4و هزحاو هزخاو هزحاو هزالاو هماذو هالؤا"و هالاهو ةالا؟و ةالدقو هكالؤو ةككا

 و 5661و ١506و 5448و 5051و 5+اللو 5داالو 6١١5و هذ١9و هةكالو هذهالو ه4"5و هذاكاو هول١

 و اككؤهو 55ا"الو 5د؟1و 5614و 5ه35و 5544و 5هنزئو "هكحو "5ه55و "ه579"و "هكلو "هدو "هدهال

 و 5الالؤو ؟ا/الاثو 5الالاو 5الالءو كالكالو 5الالثو ةالهزو ككاو ةكللانو كككتو دككمو ةكلكو 555

 واككلاو 5ةودكو 5اخلو 5مالاثو ”خه5و ةممالو ةخمكو همملو 584هو 5844و خالو ةحافو المك

 و /ءا/4و الءال4و الحكالو الء1و الح تخو اء همو اد"او دلو ؟5قملتو 531م اخو خو

 و الا47و ال١5١و الا١5و ال)88و 18١1و ال8١؛و الا ؟5و ال1١؟0و الا4١و الا١١و الءفكو الحؤاو العمل

 واله717؟ و 8181و ا/؟54و ا!ل115و الاف41و ال١19و الاالالو الاال1و الاخر الاكهو اللاوو الا ه"و 14#

 و الالثا“١و الالا؟هو الالاؤو الالاالو الالاهو لالا ؟و اللا 7و ا/597"و الكالزو ا/ل5417و الهخذكو الهزل لوما

 و 8751و /87"و المحدو اا/91"و ا/الهالو الالهاو الالهدو الال4ةو الالم الالؤالو الالك١و الال4 ١و ااا

 و ا/ىالالو /مالكو /459و ا/856و المك5و المهزو /مهمو ا/81أ8و الملثكو الى14 ا/ماالو المات مالا“

 و الث١5و ا/456و 9194و 9175و 4178و ا/ةاا/و 37و الوزكو الذلاو الثور المفر الزعكو ملا

 و 3005و م4١٠6و محخالو ١١8)و محححو ا/ة41/و ل445و 9497و ا/لةم7"و ا/لقالا/و الث مفو الة61و 1/9“

 و 84١4و م4١ا"و منككو مدكمو م54 ماهكو 44١8هو م145١و ١41١86و خ١ 4و معالالو 19١8و 84

 و 34١8و 179١8و ملا؟١و 411ا/لو ملاكو ملاهو مل15و ىلاأاو 5١85و 81١ "و 81١١ !و مء1ؤهو م9“
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و ماكو ملككو ماكاو مادو ما10و ملالمو ملالاو ماالو ملحألو ماكاو مل"كو مالو مل

 و 4149و م77"هو م1784و م781“و ماو ما15و خ١57و مخ5١1و خ11 خ7585و 8١45و 4١85و 5

 و 8401و 6"الو م"ا9و م"ءكو ماالالو ماالدو مكالدو م554و مخ555و م1517و 4585و 8581و 5

 ١؟؟؟الو ٠١ و5١/ا٠١ ودهعم١١ و١"١١١1 ولاالا١١ و١١1/74 و44/ا١١ وخ5/ا١١ و١940 ١ ؟11/و ةالقالو شم"

 و 1"كالاو 4"1خو 495"1و 1181و 101١1و اا547و ااةككو ١١ 1١١565 9الثو ا١ادك*و 5١١1و

 و 44١الثو 448١ا8و ١؟مالالو ١؟مطهلو 487١+١و 41١ن)1؟و 5١خك١و 5١48١و 4١58١و ١"54١8و "١ الا/

 و 615١و ١ه١4١و ١ه١ىلالو 18: 41و ١6١ "ا"و 1١6 +"1و 444١و 4444١و 4547١"و 4 ١55555

 و 16ا7/5و ١هالا“ءو ١1هالاهو 1هالا؟و !١هككالو ا١هماالو 64١هالو 64١1و ١1ه١؟الهو ١6 ؟الكو 10

 و ١هلالكو ا١هحذكحو ١1ه م56و 5857١1و 2817١و ١684١و ١هالذكو !١هالةو ١هالدالو ١هالكهو 1١ ما/

 و 156 1/4و 15هالالو ز5دكألو ل5دككو ١15"هو لكحلكو )١5و ]5955و 1255ا"و ١هخخالو 1684٠

 و 5184١و اةل4إلو ا١؟144و 1531الالو ا5لالهو اكلك4و )ال54و )كال١5و )؟اهكو ا5ا١ه1؟و 5

 و 1585و )58دكو )؟اؤ9و 5١؟8هو 1؟؟الاو )5؟54و )5755و ١1؟7؟5"و ١؟؟؟"و )؟؟١و

 و )541١هو )5444و 15485و 548١و 590١و 15ا/.و نمو فاضالا نلضتلا نيفيا نلفت

 و 5١1الؤ5و ١1؟1/448و 151/9ا/و 5١الةكو ١"اممهو 15الالالو ١55١و ١؟هالءو ١هدالو ا؟ه1الو

 و لا/ءالاو ١ا/ءالو اء هدو اامكإلو زالدحمو ز؟ةرىكو 1597هو لدكك5و لككلهو لك4الكو 81*

 و 18164و 1816و 141617و ١ال454و ١ال!١١و ١ال195و ا١الاو١و ١الا"هو ١ا!ل5١1و ١الءذكو 4/١/١

 و 188ة44و 18"ةرو 18"ةكو 187الاو 54"18و 51"18و 1855و 1844و 18" 1"و 1874و 1815

 و 891١1ا/4و 14548و 18947و ]مكم70و 1م3545و 8805١و ١1844و 184"١)و ١1845و ١184الو

 و 44١51١1و 4١51١"7و ١91١ الو ا١وؤ7١1و ١93١و 45١9١و ١9١ "4و 7١5١؟و 019١9١و ١9١ 18و 4

 و 19718و 1998و 9١1؟54و روكدنو ا9١؟هؤو 97١مالو !9؟همو 19779و 19؟١ىو 9١؟7١5و 51/

 و ١؟4756و 7١1)94"و ١؟4دلو 9١1"/“و 1988و 19"19و !9١"ل١و ١؟9"ءكو 9١؟94و 9١؟95؟9و

 و 5457١و ١؟445و افكحكو 9١؟4ال4و 944١ا/ل5و 94١1ال4و 94١الءو 945١و 9457١و 9457١"و 4

 و 55١0؟١و ١ة5كل9و !١١9551١و !4١ترخىلاو 9١؟هكالو !؟هكلو 962865١و 96758١و ١١96١و 9١ه١فو +١98٠

 و 191/8".و 90/55١1و 19ا/0١مو )ةكملو 95١ه0١و 1ةك44و ١ةكل"الو 1؟4"5و 1959و ا9١ك16و 9671

 و )ةفكحو !١ةىكدو 198317"و !ةلحمو ١198و 19الثالو 19الذمو اةالؤالو 1؟185و 19145و 191/4
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 قفيلحلل

 فضل

 فضلا

 افرنسضي

 فضلا

 فتح

 نق ناقلو

 فقلشل

 ف قفل

 "1 عابدلم

 " ةرالمو

 فل

 فئاقي

 اففتفُي

 52ظظ'('ظ4

 فيض

252 

 ناضل

 اتت

 انذحأملا

56 

 56ه

 افنسشم

 ١198١1؟و

 "4١و

 ؟؟54ا/و

 ؟؟١٠91و

 "ميو

 ؟مالالو

 موكو

 ؟4١4ه6و

 ١542و

 1219و

 ؟١4/1هو

 "4 ا/ا/ل1خو

 ؟17/5و

 525844و

 ؟؟ةككو

 فكيف

 "/"هذو

 الو

 "0/4" هو

 ؟117/هو

 5211و

 5811و

 ؟١٠941هو

 ؟94ه45و

 ؟ة1هكو

 و5؟ 1١59و1١59171١

 ؟؟١تهوو ؟١5همو ؟؟١5"4و ؟؟9"و ؟؟١5"؟و

 و١؟/؟؟ و7/4١؟؟

 ؟؟94هؤو ؟؟ةهذو

 ؟788هو ”"؟؟١1و

 ؟"هرزاو ؟"هدكو

 ؟”الءاو ؟41/و

 ؟1:44و ؟١409و

 "6١45و ؟4؟١؟و

 ؟4547"و ؟4547و

 ؟240/؟١و ؟2ا/16و

 ؟44175و ؟١٠48و

 ؟5117/8و ؟5"؟1لالو

 ؟5911/و ؟5451*و

 ؟؟91/5؟و ؟؟ةا/دو

 مادالإو ال ءا“ءو

 ؟17/151و ؟ا/؟ "و

 الو او

 "17/445و ”5/440و

 ؟م14ا1/و ؟م88و

 1584515و ؟86471و

 ؟١54:6و ؟084١9و

 59445و ؟5١١91و

 ؟ةمما"و ؟46ه49و

 ؟ة44هو ؟ة هالو

 ؟411١1/و 199 ؟و

 ؟؟م51*و ؟؟861/و

 ؟؟ةالمو ؟؟ةككو

 7551و 51و

 ؟؟"ةهودو ؟؟*ةهزالو

 "91و الاكو

 ؟6١١11و ؟44:١5و

 "4914و ؟4؟15و

 "1541و ؟454هو

 ؟207/752و ؟ة4ا/؟1و

 ؟هكااو ؟4ة44؟و

 ؟516و ؟5781و

 ؟؟ة14و "١591و

 ؟5918و ؟591/هو

 "1845و ؟ا/١هكو

 ؟/؟١8و ؟ا/اا/دو

 7و ا الو

 ؟/هدحو ؟ا/هؤاو

 م1 ةالو ؟م18ةهو

 18458و 1516و

 ؟9:86و ؟9.0655و

 ؟94هدحو ؟84ههو

 ؟ةهالزو ؟ة؟هذمو

 و ؟11١75و ؟ا!ذة41و ؟964١و ؟5١١"97و ؟١؟ 14و

 و ؟؟9١5دو ؟؟١لحو ؟؟همزالو ؟؟ء١تحو

 و ؟؟911/و ؟؟5075و ؟؟4851/و ؟؟8ككو ؟؟15هو

 و 05١775و ؟"ا1هو ؟5"16١و 5"ءداكو 7ءدلو

 و 1و 5189و 7714و 1و اا

 وا 51/5 7561و و 74و 7هج1و

 و 14078و ؟507575و ؟١407و 53"ى1و 7ا/ؤا/و

 و ؟4155و ؟4154و ؟4185و ؟١4؟هو ؟١41؟4و

 و ؟4؟١5و ؟458)و ؟74758و ؟47؟4"و 477١و

 و ؟"4!لا١و ؟86:!4و ؟4؟564و ؟4؛5861"و ؟4"ه١و

 و ؟4الال١و ؟4ا/51/و ؟4الههو ؟4ا/ه١و ؟4ا/9"و

 و ؟58هؤو ؟هزهكو ؟هزهدو ؟هالزاو ؟ه"امو

 و ؟5411ا/لو ؟55448و ؟554هو ؟5هالكو ؟؟" حلو

 و 159459 55945و 71597 4و 5980و ؟؟ة 9و

 و ؟ا/لعا١و ؟الهءمو ؟ا/0:او ؟؟ةؤ1و ؟؟ةحخو

 و ؟ا/11"ا/و 0119و ؟ا/؟١ا/و ؟ا/ل154و ؟الا#1و

 و 1015و ؟١.0مو ؟/١لو ؟ا/لاة5و او

 و 5791و ؟از1و 9و موقو ؟ماللو

 و 18154و 1415و متو 1115و 141ه

 و 1841١759 784:5و ؟850ا/و ١585و ؟مك.لو

 و ؟8084و ؟8ال١4و ؟84هالو ؟840هو 8444و

 و ١191و ؟1١41و ؟١941و ؟9:49و ؟؟:95و

 و 1465؟59و ؟98؟8و ؟ة071/و ؟ؤه155و ؟4ه4١و

 و ؟9875و 5987و ؟ةكالمو ؟ةعزحو ؟9؟6هالؤو

 و "ا١١ه١و "1"انو 3114و "11و امو والو 14977
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و ماهمنو ماهو مالو ماهو مالمو ماودتو ما 44و "4١1م1"و "549١و "584١و "ا"

 و "1844و "847١و "1597و "15ءوو "15دموو "”ل5ءدو "اهالاو "اهتحو "اهكلو "اهكحو "امك

 و وو كنور 3خنو راو جاو "اخو "؟م*١و "كامارو ”؟الادو ”"؟ةك١و "51

 و موزبإلو مكوجو مولوو مسومو موو واكو لاو "املاك "خ58 مالو 4

 و لولو "محو "ةالثكو "هوملو "ا/ةللو "1١47و "4105و "111/8و "1-10"و 7"ةمكو ""ةما

 و 17١1و 8194و 4١41و "81/و 44١1و 47١1و 8"1هت) و ء ("88:37و 8745و "الؤ41و المو اللا

 )و ؛ (١4ك١و 4ءلدو 78ل1لو ؟5ه1و 7011و 7155و ١5١5و 11/ءالو )51/ل5و 644١و 7؟؟ا/و 1555و

 "هو ه؟9و 16/1 خت )و ء (١1"و 0١١1و 1١١1و ١7١٠و 4١٠٠و ١575و هم"و ”١هو 17و 19و ”و ؟ قت

 وادل1١٠و ١١٠1و ١١21و ةكو ةهو 4"و م317و ه15و 31و الو ال؟و ءال#و الاو 59و 55و 54و م69و هكو

 و 54١1و 45١1و 4١و 4١؟و 14و 186١و ١؟4و ١١١و 84١١و )١١الو 16١١و 4١١1و ه8١٠و 5١٠1و ١٠و “٠٠

 94١1و 1495و 44١1و 0١19و 1849و 1446و 187"و ا5الو 55و همءلاهو ءمماك7؟و 1895و ١هالو ءاق"و ه6

 و ١741و .4"7و 78و 57و م1"1و ؟؟5و ؟؟4و !؟ا9و 5١7و ه75)75و ١١71و ١٠56و 94١5و همم١7"و ١٠73و

 و ؟ال4و ماالا#و ؟الاو ؟الاو 3515و م7ه41و م7ه5و 76هو 7817و ؟١0و 1744و هدم 7448و ماكاو 7

 و ماظالاو هاظالوو "هوو "64و "44و "40و "50و ")هو ")9و ؟99و ؟97و هكحالو 1815و ١181و 148١

 و 5"١و 5"١و مم5755و 4758و 4ا؟الو 5755و ؟4؟١5و "ىو "خ1و "١8و ا"الثو ”ا/8و ”الالو ”الكو حلالا

 و هءدو 26501و 5949و ءكةالو ءكالاو ؟ال0١و ءعئ4548و ه4204و هم54857"و 5455و 4455و م25و ؟"هو 5

 و همالاعو 08و هالؤو مم14و هال5و ءداهو هال"و ةالاو ةا١8و هلو هذكو ها؟"و همهك١و ءهعءقامو ةءال

 همكو ههوو 6865و 5-5 هماو ةددو 5494و م04ا/لو 5465و ه611"و 6475و 0١55و م8216و هءقالو ه8

 وا. ةالاو ةالاو هالءو هكذو ةهكالو ةككو هدمو ه55و م6519"و ةكالو ةكاو هم ه82609و 0568و هةهالو ءءم

 واهم" 5و هء"هو "5و ماا"و ءما”7و "هو 19و ؟ا/و ؟هو ؟4و ءماا"و 18و 6١و 4١و ١؟وااو ءاومدو /"

 و ه6014و هه"و همقاو ءدق١و ء44و هالو هدمك14و ه57"و 49و ءئأ١و هدكدو هدما1ةو مالو هعمل

 الإلو هالو هالكو همم مالاثو هعمالاو ءالاو مالو 54و ةقو همكللو هعمككو 54و ءمككو "لو هو م5

 ول١ا١و ١٠١٠و هقخو هاو مقكو ه46و 55و ة1"و 9579و ءق١و هذالو هلذكو هذقو 3"و هذكو هه١و الو الثو

 8١1١و ل1الو هماا5و ءمماا6١و 54١١و ١١؟و هما١١١و ١١31و 95١1و ءل4١ؤو ما6١٠و ء5١٠و ١٠لو ءمالغ؟

 ١"5و هما"هو ١"4و ها7""و مذا"١و هما"١و هما158و ١؟ا/و همما1؟5و ١؟2و هما١11و ءااةوء

 عءال#؟



 يربطلا خويش مجعم ميملا باب

 هكر )14و 14و هل15و ه)4هو 114و هل18و همل15و هلك ه150و 14و لا"خو هلو هلطالو
 اكهو همماك4و هاك7و مههماك17و ا١5و ا5١دو هم64١1و م165و 6١هو !6١"و هءما6؟7و م١ه١و !6١دو

 و همماالتو هذالهو هذالو هاا/"و ها)الا؟و هملالاو هلالكو همممملا4و هلكفو همدلكالو )55و هم

 و 955١و 986١و 945١و 57١1و ١51١و 0١5١و 1848و ا4الو ه146و 1484و ه18"و 817١و هماماو هم ١ا/4و ا1//

 و 94١5و 68١5و ج١5 الو همالكو هدالدهوهمال1١و هم١7ا"و ١7او ١7ج 7561و مممم149و 98١1و 91/

 و ١751و 0550و همم4"17و هم 78و 7"الو "هو هاو هو؟#"اإو ىا"١و ءالاؤو داالالو ملا5و 4

 و "70و "79و "ءالو "1١و ١195و 1586و 7184و 7817و ؟81و ١184و ؟الذو ؟ا/ل4و ؟ا/#“و ؟5م/و ماتو اللا

 قادم م 1170و م5358و "ا/ةو "الهو "59و "خو ”5هو "هوو "هالو "هكو ءما"ههو م" ئالو "١4و ١#"

 و هكاو ه"4و ءهاَزو همقهااو هااو ةدالو 4845و ءكمم3زو ءقكمالو ءققكو ؛مهو ؟48"و

 و« 144/١( خت)و . (1؟6١ هت) يسلايطلا دواد نب ناميلس دواد يبأو .(قف 2.ت)و ء( هالاب

 قت)و « (184ه هت)و , (0ه80و 119018و 4١١هالو 11414و 1١١509 ستت) براحم نب حابصو . (ت)

 ع (741308 ست)  بوسنم ريغ  سابعو , (8578 ست)  بوسنم ريغ  دابعو ع (9١4و ٠6

 نب هللا دبعو 2 (ت)و . (؟86:5 ست) سودقلا دبع نب هللا دبعو ء 2 هتر مهجلا نب هللا دبعو

 و ١4١١١و طخخالو ١848و 84هالو /امهو العدو ه01ضكو 1؟5دو "70و 7881و 5818 سق) كرابملا

 و 181ال1و 18118و ؟؟9؟48و ؟0هالو ؟؟408و ؟515و 5١4 4الو 1453و 5:١4١١و 1١١ ه7و9 1

 540١و 1577و ١151و 518١و ؛ملالو 71 هت)و 2 (2075هؤو "4148و "1148و "1غ 4و و

 ئرقملا ديزي نب هللا دبع نمحرلا دبع يبأو 2( هالو ؛١هو 5١5قتروء(70ملو ؟١8و ؟11١و

 2 (1 74 77ست) يمعلا دمصلا دبع نب زيزعلا دبعو « (ت)و . (!/446و 5ا!/4هو 0404و ت:4٠0 ست)

 يلعو 2 02155 ست) ةيواعم نب باهولا دبعو ء (10790 ست) يناجرجلا دمحم نب ميركلا دبعو

 دعجلا نب ةداوس نب ىسيعو ء (517و 70/7و 2 ه"١/0 خت)و ء( 4178و ٠١١ ست) دهاجم نبا

 نب نارهمو 040/1١( ١ خت) ةلبج نب ةنانكو ء (54741و 17/8 ست ) دقرف نب ىسيعو « (ه»/١ خت)

 و ١5١5و ؟480و ؟؛9ا/5و 4905و 4458و "هدخو "١ مزو ١7و ١7و ١الالو !١5و ١١ ست) رمع ىبأ

 و 185450و١٠"554و ةالالثو هالث١و ماا/كو ه97١؟و هامل١و تا)55و ه11١"و هاهو هدءالاثو ةهءك55كو هدم*

 ا



 ميملا باب ش ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ماامكو ملامسو ماركو مالمو ماااكو مالو ماججتو اكفكو مدمس ملكك ": مق
 و "ا351/و "1خ55و "1858و "١خماو "11ما#و "اخملو "لاء مو "04١1و "1878و "امو موال

 و "اةخحو "لؤ١5و "ل١95 "9١ه4و "1919و "ل9؟1/و "ل4:3و "اخمالو "امخ١و "احالكو "امال

 و "5116و "؟ءففو "7144و "!ءملو "ادمحو "14و اد#او مالا“ ”؟لاو ”؟ءللو "اة

 و "5141و "مهو "5185و "7108و "111ر1 5و "1و "1111و و 1و ا

 و 3775و 3551و "77و 7576و 1141و 97و او ولو و اا ءو

 و 318هؤو 978ه 919ه 0114و و او الو او ا1و ااارلو ل

 و 3540179 "7444و "5447و "54"ا/و "7464و "4 1ا/و "1478و "7416و "7411و "71و مالو

 و "هنو 5764و 1194و "46و 7411و 7411و 11و "؟454و "1151/و "؟455و 4

 و 376ا/هو "تاو "اههنو "اتالو "7ماسدو "اهالالو م15 "اهو "7هامخو ”؟هلاو "مم

 و 3551و "5511و ولو "او "هوفر "7موالو "!هذ1و "7هه1و "؟هخخو "؟هحاو "هال

 و 3011و "7/74 الا/ا1و "اااه ال11 "ااا" ”طمو "ا!5مكو ”؟؟موو ”؟هي5و مك

 و 3581و "االؤجو "االول 1مل 1/04 1/4 “و 41و الو او الا

 و "5851و "5865و "58ه1و "5111و "١515و "م"ذو "1475و "خ15 "11و "امو ا

 و ""ءدكو ماةةهو ماةوأو "41و 9791و "الؤمو "4مل "اة "زمور "اموحو "االا

 و 578م "اقاو الاو الطول لاو ماع وو مس سمو لاو مدا سلك

 و 31و لل و ولو لاو االالو مسا مو مسولابو مسوس ملال "ل

 ول و لاو مالا و الل لو مل و ملول او لإ ولو لاو او لو ا

 و 3414و لوو إل و و بالو لابو ووو لوو ا و مو ١“

 و 5454و 34ه 3841و دو 4"7ا/هو 4و 70440 7447و 4و 14و ١

 و 3044و 34و او او هوو مواو واعفو معنا عا "مول" و سول

 و 1و ساو ارا لااا الو و يوفر وتو 7مل و ا

 و 7447و مسن مما ممولوو مامولاو خفر "خو "خقالو 78م1 "ملوح

 و "5١41و "١4مزمو ”١4تكو ”١4مهكو "4045و "14١5و "4011و "4دلاو "8ؤ55و "زوو ”"ةكم

 و "4116و "4انخكو "4185و "١418و "4141و "4108و "4155و "4111و "١413و "ة19١و
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 يربطلا خويش مجعم ميملا باب

 و "4184و "4457و "4459و "4468و "4450/و "4445و "4 4ا/و "4477و "4403و "419" هالو "هه

 و ”45155و "4554و "4519و "4537و "4١45و "4هزهو "4ةالكو ”4هكو "4هكالو "41؛4ا/و 1

 و "40/97/و "ةا/االو "459"و "4597و "ة4541و "4515و "45و "1551و "١456و "4 هءو

 و "4865و "44ها/و "441"ا/و "4818و "0١41و "41خ١مو "1185و "40/45و "40/417“و "1/1 ١

 و "4ة5ا/و "؛ةككو "4447و "4441و "4974و "197“و "4311و "4901و "491“و "ةخخضخو "ةذحال

 و "5059و "ةءمالو "تءماثو "6ء54و "هءورو "6دا"و "18١6و "6دكالو "ةدداو "4495و 15

 و ”ها١1و "ه118و "هلا١و "تزءفو "هلو "١61ا/و "6.3" "هدحؤلو "ةدءالزو "مدالا"و 88

 و "ه5١٠5و "ه١5ا١و "هارمهو "ةاالمثو "هاالالو "هاالاو "هاهكو "ةهاههو "45١6و "“ه15١و 506

 و 3678414و "هاو "هاهو "هالامور "تلة6و "تاور "تاهزلو "ها1)و "ت؟؟١و "ت6١7مو "4

 و "١048و "5115و "ه5750هو "١641و "هيمو "تلؤا/و "مظالاو "ماكو "هلو وو "ا

 و "ةكالالو ”"هىهؤو "ةككالو "65141"و "6514و "هكالذو "هكلؤو "هعذمو "ةعرزاو "ةماو "ه1

 و "8١08و "ةالؤكو "هالمكو "هالالهو "ةالالاو "هالهؤو "هالؤإو "ةالا“؛و "ةالا5و "ه5ؤ6و 37

 و ”ه21417و "همزالاو "همهذو "هزهكو "هزهكو "هزككو "همازو "هزككو "هزاك١و "تلازو "هملك

 ر "هؤزؤلو "تةكلو "هذككو "هةماو !"هةه١61و "هولؤ5و "هقدو "ةؤولوو "ةؤلكو "ةزحهذو "ةذخم

 و35 51و 5و ”51"و ”ددإلو "[دداو ”[حدقو ”[دراو ”[دددو "هةلمو "ةقحا

 و ”كحالاو "كدكإلو "دو ”5حمإلو "دمار "اعملو ”؟دئؤو ”[1كالو "5011و "و ١"

 و "5115و "5ل56و "كامو "تاهو 14و "و "ا11"هو ”؟دوتو ”؟[1ممو ”1/48-5و "ولا

 و 75018و 55194 اللولو االاو "15و و "او "1و كالو ١

 رو ؟ك4155و "5411و "5411و "41و لالالا م 4مو 44و عاو مالو مالت

 و "5014و ”5هالكو ؟"؟67"هو "549ا/و 5459و "4211و "54ا/هو 751454 "4 هالو 5444و

 وا "5109و لاو تت "ةكحمو "كتملالو ؟اتالاو خو "ةجللالو "ادار "منتو 0#

 و "ةمماو "58185و 5818و "”نكوو ""خ1هو "املالو "؟مححو "النو "كاتو "مل همو "الد

 و 5501/0 "وو 5344و الر لو "قو قكدو ”هطتكو "؟نكتو "متو

 و "الءت4و "الحتلو "الكواو "العلو "الحتكو "الءمكو "الءماو "اهو "ففخو "؟قحالو "فحم
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و ماللفو ملكو مالاءابو مالاكو الاحمر مالمو كالاوكو مالالمو "الل11و مالالو "ال05
 وا ”1/8176و "ا" ءالو "الا خئو "الاالاو مالاكإملو مالا 5و 96و "0765و "ال1 1هو "ااا مااا

 و "ال4هاو "1458و "ال4 17و "0/4517 ”ا/4 14و "ال4 11/و "اخو "اخو "اللاوو "الو العا

 و "الهتكأو "الهواو مالهع4و "الهاكاو "الها١مخو "الهلالو "الهدكو "ال4459 "ا/40/4و ”ا/ او "ال4

 و "التالالو ”ا/51/4و "الت هدو "التو "التخت تدور "ال دحو مالهذتو "الهزمو "الوكا#

 و 3118و ”الخااو اخحمو لال للو الالماو الالالاو لال ١و "الالا ١و "الا ءمو الا ءاو اا

 و "ا/846هو "8854و "ا/881*و "الزالاو "الخهاو "الخ148و "8545و "8545و "امو امو الملا

 و "الؤأا/0و "الث55و "الة "ال54 44و الث الو او اخو "الا ءااو "الوحل

 و "خ١هؤو "خ01548و ”58:15و 7815و "مدار 3815و 3811و "خحدكو ؟خحححو "الث54و "اا

 و "ماوهالو "8118و ؟"خلاكو ؟خلالدو "ملدإلو 8خلخكو ؟خحضؤلو ؟خحخلو ؟8حالمخو ”محالا"و "محال

 و 3381757و 3110و خ15 "مالفو مكاو "م10 مادالو "ملحالو ؟خلخكو ؟ملككو 4

 والو مو لو خلو ؟خالكو ؟مكذلو "خكزلو "مكاو ؟"ماخلو "مكالالو 4

 نايرعلا يبأو ء«(ق)و .( 8/١" خت)و 2( 144" قت)و (؟075و 55 هت )و , ("81 الو "1

 ةريغملا نب نوراهو ٠ (58608 ست) [ ليعامسإ نب ]لمؤمو ١ (09 ست) ناورم يبأ نب ىسوم

 ""4ا/ا/و "41و "1478و "ة3"ا/و "؟ا5و "١4و "5:5 "١و 1795و او الو "١و "1955 ست ١

 و ؟هكحذو ةهكالو ةههالو ةه47و مالك١و 538484و "1415و 5755و هماكذو ؟م18خو "ى87“و ”تا/لخو ”"؟1او

 وا؟هالاو 1١1١و 547١١و١4١1مو 5:5١١و 01١١و "١١1 هكو 1١١"همو "1١١ ةا"و ة4تالزو ةةالالو مالا

 و ؟385710و ؟5دكلو ؟هذككو ؟هذهاو ”؟هكاهو ١ال915؟و 1١5960 5و !١؟الاللو !؟الالاو ١؟الهالو "الها

 و ١144و 5755و 97١1و ١ هت)و 2, (؟8191/و "8191و "5778و ”؟؟71/و "1و "اخو “و وللا

 و 9١٠١!؟و 91١1و ١5١1و 83١١و 6١٠١هؤو )١7١٠و 8645و 4١83و ل'خو ةل١و هدكو ةداو ؟ةدو 4 ملؤو

 و 8١76و 84١5و ")١الءو ؟١هالو ؟44١و ؟١"5و ؟١ل5كو 4١١١و ا١١ا/هو ١١١١و 1١١١"و ١ذه5كو زوم

 قت)و . (4:5ا7و 1058و 4008و "الو ؟ما/5و ؟ةزمو ؟هزا"و ؟هالالو ؟هالاو ؟هالاو ؟هالءو 6١

 ماشهو و خت )و وا8١٠١٠و ٠١٠١ الو ؟هءوهداو و و - ماشهو 2 (ت)و 2( 585/١ خت )و ء(١١1قو ا١١١ملو !١دالو 0١56و هداو 4لاو "09و ؟94و !الءو

 يخلبلا دواد نب ىيحيو ء(941*07791 ست) [ حارجلا نب] عيكوو 2( (45556 ست)- بوسنم ريغ

 عالبال
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 و ؛؟الاو 1598و 4515و 41١4لو "الالاو "1090و "لالالو 8ءككو "2170و ؟9ا/لهو 1خكلالو ؟الكهو 1

 و همحكو هممالو هدعءالو هد١٠الو ه:ملمزو :9؟"هو ؛م5١1و ؛الك١و ؛؛”الو :"؟"و ؛4١5و :؟9الو ؛ا/:

 و ة151/لو ةلك44و ١١١9و محالاو محل6و هها14و مك1هو م مو المد*و المكاو امل١و 7776و 54

 و 11:18١١و 8١1١١و 65١١١و ١٠مالكو ١١ ض4الو 818١٠و ١١1مل 'و 9571و ؟5الاو ةهاؤو ة؟9 81و ؟اهوه

 و 151١لهو ١؟١؟5؟و ا9١١ة1و ا١١ةلفو )ا١ةل1و ١١1م4التو ١١ خلو 1١1١/االو /١١111 و١١48 ١١5١159

 و ١؟591و 545١و !157١هو !١ مخخو 88١١و 444"1و |"419و ١"١4قو ١؟١83و ١ ؟الاالو |!؟59/

 و 5١"ه10و ا5١؟ 84و ا|5؟ه4و 5١؟4:4و )١515و ١65١ اثا١و !همحكو !هىل5١و ١١5١و !هالمالو !هدالإ

 و 848١١7و !9الامو 18١؟ه١1و ١الذ7؟١1و ١الم45و ١1ا/4الاو 1١الالكهو ١المطتو 1االم4و 16و 1 /الال

 رو 5"هىم85و ؟"هالاو ؟"هالدو ؟51:103و ”؟9158و ؟17/ الو ؟؟1565و ؟؟”؟١١و ؟!96١هو ؟!: 81و

 رو 586١51و ؟1:2الاكو ؟"ة9ةو1و 58ه ؟"الاكاو ؟وكلإلو ؟155و ؟15114و ؟4"7هالو ؟؟54خ06و "1/1

 رو ا 55578و ؟هكللكو ؟هكالكو ؟ههمدو ”هد11و ؟1:م18و !١5-15و ؟:5ذؤ4و ؟:١1م١الو ؟١5؟1:و 5ا/:

 و ؟الئة51و ؟ال4مالو ؟5ا/للو ؟55180و 7551759 5501و ؟5141/هو ؟54١5و ؟ه941لو 508579

 و 19784و ؟901ا/4و ؟١19 44و !؟4004و ؟مالثالو ؟مه98و ؟مل156و ؟ا/ؤه98و ؟المخحو ؟الالككو ؟التخم

 و "4١5١و "1511و "”١هههو 87١1180 "1111و ل١ؤلالو ”ءملقو ؟ة4زخو ؟1ة؟1 لو ؟؟؟90و 45

 و ؟”م150هو !؟5م11و 54م1 "هكر 1151و ”ا؟غ1و الو ”1111/و ىلة16١و "ا الالو ا

 و اللاوو معلا و لو امو الف لالا و ساهر 11و الو ملا ملا

 و ؟11ا/1و ؟ظفلتو خضخو 8طالوو مطاالوو مجوولو ماسمولو ماسوللجو مسولمو مع وحو "ل

 و ؟هالالمزو "ه9 6و "هكر "هالو ”هزالهو "هءؤرو "4ا/لونو "4455و ”4418و ”442مو 8

 را 1تكفتو مكقلتو ظتفحاو كوتللو ؟كالالاو جادو ركتححو ظكتطمو تتلو "ةمالالو 5

 و االاالو ”الالو 1519و ؟١الو 195١و 1"الاهت )و + (0خ1555و "خ51 "الكخخو "الهمالو "الاهلو مالءالال

 و 000١و ١اله؟و ١الهلو 4١5١و 47١الو 471١و 84١١و ١5١١و 4495و 1454و الالاثو الاالو ال4ةو الو ال4

 و 1956و ز؟الهالو ؟8188و ؟!1مو 77ه ؟11/هو ١7١1و 50١5و ١1ة54و 9١هؤو ١؟همىو امذكلو لا/لهك

 و مالالو مال5و مالهو مالؤو مهكو 8413و ل١0و 55و "هوو !9ا/لو 19و 44و 9١؟و١1 قترو 2 944

 ١دالو ىكو ١5و 15و 19/١ خت )و 2( 5058و ةها1و ؟هاو ة00و ةل4و هلو ة91و ةكالو 5107و 88و ملف

 « 20١05( ست) ناميلا نب ىيحيو + (ه59و "هاو "44و 5/١7و , هكلهو ١الكو ١الاو ١االو اكو
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 والا55و ؟١١4و 54١5ز ؟44١5وا5ك6ك7؟و 0١55و "1الو ه ست ) ىمقلا يرعشألا هللأ ديع نب بوقعيو

 و 5١1")الو 5١)"5و 67955١و !4١+6"و 607١و !١6)1و 4١؟ا/5و 1"ه"4و ١:4 8خو 4١٠مكو 49

 و ١ال4ةىو ١ال45هو ١ال؟خىحو ١ا!لل54و 1الاه"و ا54/لهو !؟مكالو !54ةكو 1؟ءالءو اة دكر 1ه"ل5

 و 7781و 75051و ؟7؟4هزو 41١5و ا1مهذكو 1 مهمخو 18457و 1847و ام5759و 1885و "5

 و 14518و ؟51؟]16و ؟4؟17و ؟4 18و ؟"11"و "فو 7745و "او معو 71و د“

 و 75ه15و ؟54هدو [98"58"و ؟؟زددو 55191" ؟6مئو 7تءالؤو !؟هددحو !1ة51و ؟45518و

 و ؟ةلؤالو ؟١9دو ؟9015و 58455و ؟مكالاو ؟ماه١و ؟ا/7١9و الث 1و 71/41 175ا/هالو ؟"0184

 و315 "5١و "افلو "١مزلو "دا خءو "ءلتلو "ل" "دوو !؟ةححو ؟957"طو ؟9 4

 و ؟"؟9الاو "1456و "1955و "7و "91و 54و الو "7ماءو 6417و "74و ال

 و "هلال5و "6155و "5ا/هالو "4 هو "1/4 مو 81و 0144و "لو »و ا

 و "الفةههو "ةمماخو "؟نكنو "؟للاقو "ككمإلو "ةكلااو "48و "4و و "14و

 و 038١و 55١1و 44و 8و 58و 8/١" خت)و ١ ( 5417و ؟114و 940١٠هت)و 78771(2و "مالو ل1

 ست) يناسرخلا حلاص يبأو 2 177107٠١( ست) زهب نب فسويو 2 (قف «د)و (7١1١/و 77"و ٠

 ينكمالو « ىمسم ريغ 17085(  ست) يربقملاو ؛ 1١848( ست) [ ريرضلا] ةيواعم يبأو «ء«

 ١ - ىضم دقو  ءيرقملا ديزي نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ وهو ء ءيرقملا نم فحصت هلعلو

 نب ثعشأو ١ (1؟4/١4074/11) ؛ تاقثلا ٠ ليعامسإ نب قاحسإو « (ه6 هت) رمع نبا نع قلعمو

 (4//1195/90017) « ليدعتلاو حرجلا ٠ يفوكلا ملسأ نب فيسو 2« (1؟4/8١501/1) « تاقثلا ١ فاطع

 ٠ ىكتشدلا هللا دبع نب نمحرلا دبعو ١ (1751/808/8) « تاقثلا » ىكتشدلا دعس نب هللا دبعو

 مهيأ نب ديزيو : (11070/م9ه/8) « تاقثلا ١ نامثع يبأ نب زيزعلا دبعو ١ (1894/م0؟/م) « تاقثلا

 . (15185/؟5484/9) « تاقثلا ١ دقاو نب سنويو )1١7418/518/0( .١ « تاقثلا »

 دبع نب دمحم نب دمحأو 2 385/55/1١ , لماكلا » يميتلا حلاص نب دمحأ : هنع ىور

 /؟) « ليدعتلاو جرجلا » يميمتلا نمؤملا دبع نب ميمتو ٠ (١؟/سابو/١) ؛ لماكلا » يناجرجلا ميركلا

 يربطلا حلاص نب دمحمو )١1784/4555/8( « تاقثلا ٠ ىمشاهلا لذاش نب دمحمو 14

 ا



 . 1584/405/مر ,تاقثلا»

 , ”ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تبراضت : حيرجتلاو ليدعتلا

 دمحم ماد ام ملع يرلاب لازي ال هنأو , ىيحيو , دمحأ هيضر « نأشلا اذهب اع ًاريبك ًاظفاح

 يزار هنأو « ةنسلا يف هتبالصل « ًاريخ هيلع ىنثأ دق لبنح نبا دمحأ نأو « ًايح ديمح نبا

 . سأب هب سيل ؛ ملعلا روحب نم سّيك

 « ملعلا روحب نم « ثيدحلا ركنم ! هتمامإ عم وهو « هكرت ىوَألو . ةعامج هقثوو
 يتلا ثيداحألاو . ةريثك ريكانمب يتأي .٠ بئاجع بحاص « هظفح لبق نم ال ,. فيعض وهو

 ناك هنأو « مهنع اهب ثدحي يذلا خويشلا لبق نم وه امنإ هلبق نم وه سيل ء اهب ثدحي

 امل لبنح نب دمحأ هفرع ول ٠ بذكلاب قذاح هنأو « ريكانملا ريثك ء ةقث ريغ . بهذملا ءيدر

 نارهم نب يلع نم هعمس امنإ  ىور ام رثكأ وهو  لضفلا نب ةملس نع هاور ام نأو « هيلع ىنثأ
 . ةملس نع ةرشابم هاورو نارهم نب يلع طقسأ هنأ مث « ةملس نع

 نع ثدح اذإ اميس الو تابولقملا ءايشألاب تاقثلا نع درفني نمم ناك»: نابح نبا لاق

 «هدلب خويش

 ثدح اذإو «ةميقتسم ءايشأب يتأي نييقارعلا نع ثدح اذإ ؛ : لبنح نب دمحأ لاقو

 . « ؟ يه ام يردت ال « فرعُت ال ءايشأب ىتأ هريغو « راتخملا نب ميهاربإ لثم هدلب لهأ نع

 . « بذكي هنأ اندنع مص » : نايزارلا ةراو نب ملسم نب دمحمو . ةعرز وبأ : لاقو

 ةصاخو  حررجلاو . !! اهلاجرب ىردأ يرلا لهأو « اهباعشب ىردأ ةكم لهأو : تلق

 . فيعض وهف . نأشلا اذه ءاملع دنع ليدعتلا ىلع مدقم  رسفلا

 (ديمحلا دبع نب ريرج) هخيش راصف  (؟٠404 ست) مقر رثألا يف همسا طقس دقو

 . ًادج نارودلا ريثك دانسإلاو ٠ أطخ وهو ( يربطلل) اخيش

 ددعب يهف « « خيراتلا ١ تاحفص ماقرأ ضعب ىلع ةرركللا ؛ ءادوسلا موجنلا امأو

 . ةحفصلاو ءزجلا مقر لمحت يتلاو « ىلوألا ةياورلا دعب « ةحفص لك يف تاياورلا راركت
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 ا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 حرجلا »و © )١115/51/4( ؛ يليقعلا ءافعض» و ء )17197/14/1١( » ريبكلا خيراتلا ١ : رظناو

 ؟74/5) ؛ لماكلا ١ و ء )٠٠١9/7017/1( « نيكورتملاو ءافعضلاو نيحورجملا » و « (17100/99/07) « ليدعتلاو

 )١/ « فشاكلا ١و + (9107/50//01519) « لامكلا بيذهت ١ و ؛ (75/؟هو/9) رم دادغب خيرات « و « (7١هؤ/

 نازيم هو « ( ه444/017/6) « ءافعضلا يف ينغملا »و (505/410/1) « ظافحلا ةركذت ١و 2 275

 هوء لاا ةياهنلاو ةيادبلا » و (001/11//10) « ءالبنلا مالعأريس »و « (/457/ه0/) « لادتعالا

 )405/١/ « بيذهتلا بيرقت ١و « )181/1١1١/4( « بيذهتلا بيذهت ١ و «٠ )507/170( «٠ ثيثحلا فشكلا

 . (1188/584) 6« يربطلا ريسفت لاجرو »و (7//4947/010) « نازيملا ناسل هو « (هم“#

 ف ا ل ل نك ل ل

 (”ه941/) يرقنملا دمحم "6

 (شا/١ر : ست) : بط )

 ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل . ةعباسلا نم : يرقنلا « دمحم نب ةريوح نب دمحم

 )98*١5( يرصبلا قارولا ٠ يرقنملا . دمحم نب ةرئوَح « رهزألا وبأ : باوصلاو !! أطخ وهو

 لوأ يف « (نب دمحم) : يتظفل امأو ٠ اذه يباتك نم هعضوم يف هتمجرت دقو « يربطلا خيش

 و « يربطلا ريرج نبا : وهو (  نع دمحم) : حيحصلاو خسانلا نم ةدايز امهنأكف « دانسإلا

 . ( ةرثوح) نم ةفحصم ( ةريوح)

 . ("هة4لا/ ست ) ناطقلا هللا دبع نب كلملا دبع : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . «ريسفتلل ٠ امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ: حيرجتلاو ايدعتلا

 2١ ىرصبلا ناطقلا « يبضلا « يذئاعلا « هللا دبع نب كللا دبع : وه انه هخيشو

 دقو « متاح وبأ لاق امك يوقلاب سيل وهو « ةسداسلا وأ « ةسماخلا نم هنأ هخويش نم رهاظلاو

 . « ريبكلاو ريغصلا نيمجعملا ١ يف هل تمجرت

 هتيمعت رس اذه لعلو « ًادح ديعب وهو « ةعباسلا نم ةمجرتلا بحاص نوكي اذه ىلعو

 ملعأ هللاوإ تطقسأ وأ « تطقس طئاسوب الإ ةقبطلا هذه باحصأ نع ةياورلا يربطلل نكمي ال ذإ
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 ههه ه2 8806 82

  5١شادخ نب ركب وبأ )4(

 (ةجام نبأ)

 ) شه/را8 : بط (

 ) قت)و « ( شا”/ر؟" : هت )و « (شه /ر١و : ست : ار/١اش(

 : يدادغبلا « مهالوم , يبلهلا « نالجع نب شادخ نب دلاخ نب دمحم . ركب وبأ

 . برغي ١ قودص « ةرشاعلا نم : ربرضلا

 هيبأو 2« (ق) « (؟الالؤ١و ١7ا/868و ”5017و 57م١ ست) ةيلع نب ليعامسإ :نع ىور

 و ١7اا/"و ؛ ست) ةبيتق نب ملس ةببتق يبأو 2 350١4( هت)و 2 ٠١770( ست) شادخ نب دلاخ
 450(2قت)لو 2( 5٠١ هت)و ع ("5هالزو "ههاهو "805١و ”١همزحو 7410و 11/4

 دبعو « (؟178» ست )  هلبق يذلا ( ةبيتق نب ملس) نم فحصت هلعلو « بوسنم ريغ  ةملسو

 . (ق) « 19١1145( ست) يدهم نب نمحرلا

 ءافعض » كلملا دبع نب دمحأو « (15145 : ست) [ميهاربإ نبا] ىنثلا : هنبع ىور

 2 (415/ه50/8) « ناهبصأ تاقبط » يفئحلا نادمح نب سابعو ؛ )/11١8/1١5( « يليقعلا

 بوقعي نب يلع « نسحلا وبأو 2 (015178/90/5) « لماكلا :يناجرجلا يلع نب دمحأ نب يلعو

 . )481/1488/١( « ناجرج خيرات »  (ةلبنت) بقلملاو  يرابوجلا فسوي نب

 نع برغأ امير » : لاقو « تاقثلا » يف نابح نب دمحم هركذ : تلاو ليدعتلا

 4 هيبأ

 ١٠18و 5:0 ست) نيرثألا يف (ملاس) ىلإ (ةبيتق نب ملس) هخيش مسا فرحتو : تلق

 585١ يدسألا ىلع نب دمحم: وهو ١ (شادخ ىبأ نب دمحم) ب هبتشي دقو

 كا



 ميملا باب : ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 )١ « فشاكلا ١ و ( 5١/5/11 ه/؟5) « لامكلا بيذهت هو 2« (15481/117/9) « تاقثلا » :رظناو

 لاجر »و « )5847/411١/١( « بيذهتلا بيرقت ١ و ء (7١/195؟/9) : بيذهتلا بيذهت ١و (28/11/

 (؟؟97/486) « يربطلا ريسفت

 هه همه هه

 ( ؟؟ : هت ) يعالكلا نيسحلا وبأ 7

 ( يئاسنلا )

 ( شا /ر' : بط ))

 (شار/را :قت)و٠ء(شا/را:هت)

 نم : يصمحلا « يعالكلا يلع نزوب  يلخ نب دلاخ نب دمحم . نيسحلا وبأ

 . قودص « ةرشع ةيداحلا

 . (س)و (158 قت)و 2 (؟1؟هت) ةزمح يبأ نب بيعش نب رشب : نع ىور

 « (179/101/1) « هباشتملا صيخلت يلات ١ ينانشألا دمحم نب دمحأ ركب وبأ : هنع ىور

 . (0407/885/9) « هل ةنسلا ٠» لالخلا نوراه نب دمحم نب دمحأ ركب وبأو

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 ش . سأب هب سيلو « ًاقودص

 )و ء (51075/119/ /؟ه) « لامكلا بيذهت دو ع« (41"11/؟554/07) « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 بيرقت ١و 2 ( ١195/1؟؟/4) « بيذهتلا ١ و 2« )175/541/٠١( « ريسلا ١ و 2« (5//4815/151) « فشاكلا

 بيذهتلا « )475/1١/ 0844 (

 (؟711/5197) شارخ نب فلخ نب دمحم 75

 ( شا /را١ : ست) : بط )

 هلثمبو شادخ نب دلاخ نب دمحم : باوصلاو !! أطخ « شارخ نب فلخ نب دمحم

 ىور دقف ! رضت ال هتلاهجو ؛ (547/14) « يربطلا ريسفتل ه هقيقحت يف همسأ يكرتلا خيشلا محص
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 . (؟1١ا/519/ ست ) ناطقلا ديعس نب ىيحي : نع يور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ : حيرجتلاو ايدعتلا

 يناربطلا هجرخأ هبيسب (شارخ نب فلخ نب دمحمل) ةمجرتلا ددصب نحن يذلا رثألاو

 افوقوم 5 دوعسم نب هللا دبع نع ؛ شيبح نب رز ىلع اهرادم ع قرط ةدع نم «ريبكلا » يف
 /؟؟4/4) و ؛ (95084/174/4) و )4١88/114/4( ١ « ريبكلا مجعملا د يف يهو ء« ةبراقتم ظافلأبو ؛ هيلع

 اذه » لاقو . هوحن (0007/810/1) « كردتسملا ٠ يف مكاحلا هجرخأو . (404/170/4) و « 40١

 . (185775/190ا//0) « ىربكلا ٠ يف ىقهيبلاو . « هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح

 (1؟5) ينالقسعلا رصن وبأ 5

 (ةجام نباو . يئاسنلا)

 ( شام/ران“٠ : بطر

 ( شا4/رده قت ) و (شالار1؟ هت )و (شا١/ر" خت )و (ش'"١ /رقا/ سق)

 يفوت : يماشلا ينالقسعلا ؛ ناوزغ نب ءالعلا نب رامع نب فلخ نب دمحم .رصن وبأ

 . هنع ىور يراخبلا نأ نظ نم مهوو . قودص , ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيتس ةنس

 و ؟١/دو 5دكدو ةالالإلو ؟ها"او "اهو ”١هكو ال54 ست) سايإ يبأ نب مدآ : نع ىور

 /او ةل/١و 5هل١ خت)و 2( 70104 ؟1444و 5١5و 54١5و 1188 بوت) و ع ( 34الاو "1445و

  يدادغبلا عابطلا نبا : وهو - ىسيع نب قاحسإو « (ق ءاس) . (540/5و ؟91/؟و هالك/١و ه[5

 « 28١9 ست) [يلمرلا] ديوس نب بويأو « 1١1455( ست) روصنم نب قاحسإو « 1٠١844( ست)

 ست) دمحم نب نيسحلاو . 847791181١١( ست) دامح نب نسحلاو . (40/08# ست) مدآ نب رشبو

 و 448١11و 5٠١5194 ست) يصمحلا حيرش نب ةويحو « (3908 ست) بيعش نب دامحو 2 (غ 4

 و "هكاكو "؟4م/١و 58847؟و ١؟5 ست) حارجلا نب داورو « ٠١7( هت) رمع نب فلخو ء( 000

 م



 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 نب ديعسو 2 (17 ١ هت) ناميلس نب ديعسو ء(ق) موو موس وو مو عو ميورحبو م

 ٠١8105( ست) نامعنلا نب دمصلا دبعو « (١١؛ هت) راوس نب ةبابشو 2« 1١761707( ست) يمرجلا دمحم

 وا( 58594١٠( ست) يفنحلا ديجملا دبع نب هللا ديبع يلع يبأو 889 ست) نابأ نب زيزعلا دبعو

 نب لضفلا ميعن ىبأو ١ (ق)و . (70580و 15508 ست) ىسوم نب هللا ديبعو . (ق) ؛ (”ه# هت)

 751401١ ست) يبالودلا حابصلا نب دمحمو« (15094و 181١١ هت) ماشه نب ريثكو . 7071١0( ست) نيكد

 (9؟م53/و "؟مووو ؟هاهكو ؟5594 ست) يبايرفلا فسوي نب دمحمو « 04١0( قت) تلصلا نب دمحمو

 مثيهلاو 2 0٠٠١98 ست) محازم نب رصنو ٠ "83و 80ه قت) ماشه نب ةيواعمو « (ق) و ٠ (758 قت)و

 بدؤملا دمحم نب سنويو ٠ (0857؟5 ست) [يخلبلا] نايح نب ديزيو : 0445 ست) ةجراخ نبا

 ءالعلا نب راكبو« (007/45/0) « ليدعتلاو حرجلا ٠ حلاص نب دمحأو ١ (ق)و « (444 قت)و (1؟ هت )

 . )1١11/4/97/4( « ليدعتلاو حرجلا » يلمرلا ةرامع نب راوسو « (1518/411/؟) « ليدعتلاو حرجلا »

 « تاقثلا ٠ ةبيتق نبأو + ( )784/984/1١ « دادغب خيرات ١ فرخش نب متفلا : هنع ىور

 . (ل هدم ةة/قر

 , ًةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :.حيرجتلاو ليدعتلا

 . ملعلا لهأ نم ناكو « هب سأب ال « قدصلا هلحم « ًاقودص « ًاحلاص

 ركب يبأ) نيبو ( ينالقسعلا فلخ نب دمحم رصن يبأ) نيب يجابلا طلخو : تلق

 . مهو اذهو !! ًادحاو امهذعو 2 ( يدع نبال) اعبت « ( يدادغبلا يدادحلا فلخ نب دمحم

 .« ريرج نبا لاجر مجارت يف ريبكلا مجعملا » يباتك نم زييمتلا يف اذه ( يدادحلا) ةمجرت رظناو

 )١511/6( مقر رثألا يف « ىسوم نبا  رغصم - هللا ديبع : هخيش مسأ فحصت دقو

 . ةيملعلا بتكلا راد ةعبط يف ىسوم نبا ربكم - هللا دبع ىلإ

 ءاملعلا دلوم د و 151 ) « تاقثلا ١ و « ( 147/14/19 ) «ليدعتلاو مرجلا » :رظناو

 « (0191/151/؟0) « لامكلا بيذهت » و 48١(« /585/1) « حيرجتلاو ليدعتلا »و « (هال1/7 ) « مهتايفوو

 )١1/94 « بيذهتلا بيذهت »و 2« ( 7١١5145/1/؟9) « ىنكلا درس يف ىنتقملا» و (4880/178/1) « فشاكلا» و

 . 2( م0 يربطلا ريسفت لاجر هو 2 (همدهحإ ءالال/١ 0 بيذهتلا بيرقت هو 2 ”؟/

2) 



 يربطلا خويش مجعم | ميملا باب
 « «ىرقلا ؛ يدادغبلا « يدادحلا « فلخ نب دمحم , ركب وبأ زييمت 8

 . لضاف « ةقث « ةرشع ةيداحلا نم 7١ ةنس يفوت

 . ٍةَدِعو « ةماسأ يبأ : نع ىور

 . يلماحملاو , ةميزخ نباو « يراخبلا : هنع ىور

 « دادغب خيرات ١ و (19147/141/4) « تاقثلا ١» و + (1407/14/07) ٠ ليدعتلاو حرجلا » :ريظناو

 واع (0194/155/؟5) ؛« لامكلا بيذهت ١ و « (441/51717/1) « حيرجتلاو ليدعتلا ١ و « (1177/514/ه)

 (ه850/4ا/ا//١) « بيذهتلا بيرقت »وع (؟4/10/9١) « بيذهتلا بيذهت ١ و )181/1١158/5( ؛ فشاكلا »

 ٠ يرادلا « ناسيك نب قراط نب فلخ نب دمحم ء هللا دبع وبأ زييمت -

 ةنس دعب يفوت 2« توريب ليزن : يماشلا  ينارادلا : لاقيو ٠ « لوبقم 2« ةرشع ةيداحلا نم

 . مالس نب ةيواعم بحاص يثيللا رمعي نب رمعمو ؛ رهسم ىبأ : نع ىور

 و2 )0197/15١/58( « لامكلا بيذهت هو 2 (148/74ه/07) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 (ه١808/4077/1) « بيذهتلا بيرقت ١و (؟0/9١4/1١) « بيذهتلا بيذهت ١و 2 )4479/1١74/9( « فشاكلا»

 قودص : يفوكلا « يميتلا « ىلعألا دبع نب حلاص نب فلخ نب دمحم زييمت - ١

 .يناوطقلا دلخم نب دلاخو « يلولسلا روصنم نب قاحسإو « مانغ نب قلط :_نع ىور

 . (1849/14ه/ا ) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 «تاعوضولا» يف يزوجلا نبا لاق . يزورملا فلخ نب دمحم زييمت - <١

 نيعم نبا هبذك

 : اعوفرم هئابأ نع دمحم نب رفعج نب ىسوم نع « ميهاربإ نب ىسوم انث » : لاق مث

 . ىهتنا . عوضوم اذه « ةدحاو ةنيط نم يلعو نوراهو انأ تقلخ

 فشكلا »و « (ه61١85/1//ه) « نازيملا ناسل ١ و « (/4:40/ه» م/") « لادتعالا نازيم » :رظناو

 . (595/؟؟17) « ثيثحلا

 ء/مك



 ب فرعيو روعألا« مالسلا دبع نب فلخ نب دمحم « هللا دبع وبأ زييمت ١١١

 18١. ةنس يفوت « ةزوارملا ةلحم نكسي ناك هنأل « (يزورلا)

 . (307114/9ه/ه) ٠ دادغب خيرات ١ :رظناو

 يرابخإ « "05 ةنس يفوت : يضاقلا « عيكو نب فلخ نب دمحم زييمت - 45

 وحنلاو هقفلاو نآرقلا لهأ نم « حيصف , ليبن « لضاف « ملاع « قودص . فيناصت هل « ةمالع

 . سانلا مايأب فراع رابخألا نسح . ةريثك فيناصت هل

 . يمهسلا ةفاذح يبأو « راكب نب ريبزلا : نع ىور

 . رفظم نباو ١ يباعجلا : هثع ىور

 ناسل ١و « (7/445 /0578/) « لادتعالا نازيم هو « ( ١0/١/90 /ه) « دادغب خيرات ١ :رظناو

 . (١074/1ه"/ه) « نازيملا

 يرابخإ "04 ةنس يفوت نابزرملا نب فلخ نب دمحم ركب وبأ زييمت 6

 فيناصت بحاص

 . ©« فيلأتلا نسح فنصم ؛ نيل يرابخإ » : ينطقرادلا لاق

 . يدامرلاو « ريبزلا : نع ىور

 . ةعامجو « هيويح نب ورمع وبأ : هنع ىور

 ناسل ١ و « (/4941/ه8/) « لادتعالا نازيم مهو ع (؟///9ا//ه) ؛ دادغب خيرات ٠ :رظناو

 . (07ه/1هال/ه) « نازيملا

 ريثك ىبأ نب دمحم نب رفعج نب فلخ نب دمحم . باطخلا وبأ زييمت - 55

 « ثيدحلا نم ائيش بتكو « ريبعتلاو موجنلا ملعتو كرت مث خلبب هقفت « ربعملا مجنملا « يملسلا

 ريكانملا نم اريثك ىورو

 عمال



 هخيشو« ريك انم « برح نب يلع نب رمع نب ىيحي نب دمحم رفعج يبأ :.نع ىور

 . (0"ا//١هم/0) « نازيملا ناسل ١ :رظناو

 . ميدق ميش . فلخ نب دمحم زييمت - 17

 . [ يرصبلا ] نسحلا : نع ىوري

 . ديزي نب ىسيع : هنع ىور

 . ٠ )1١5171/414/97( تاقثلا دو « (197/5/1) « ريبكلا خيراتلا ١ :رظناو

 خويش نم « (ةدزم نبا) ب فرعي فلخ نب دمحم . هللا دبع وبأ زييمت 6

 "64 ةنس يفوت 2 يرودلا دلخم نب دمحم

 . (3777/994/0) « دادغب خيرات ١ :رظناو

 . يرودلا . فلخ نب دمحم زييمت 8

 . ليعامسإ نب سبنع : نع ىور

 .مامإلا لهس نب دمحم نب ىلع نب دمحم ركب وبأ : هنع ىور

 . « دلخم نب دمحم نوكي نأ فاخأو » : بيطخلا لاق

 . (3700/505/ه) « دادغب خيرات ١ :رظناو.

 نبا  ميجلاب  نايج نب دمحم نب فلخ نب دمحم , ركب وبأ زييمت - ٠

 . ةقث ناكو 2« "ال١ ةنس يفوت : لالخلا « ئرقملا . هيقفلا ةعرز نب بيطلا

 . يطقسلا بويأ نب رمع : نع ىور

 . يناقربلا ركب وبأ : هنع ىور
 . (778/594/ه) « دادغب خيرات ١ :رظناو
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 ١ باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 بويأ نب ناميلس نب دمحم نب فلخ نب دمحم . هلادبعوبأ ١ زييمت ١.١

 . 45١ ةنس يف دادغب مدقو « قيلصلا نكس : ىباترقلاب فرعُي « يريدرهنلا

 . يريدرهنلا مساقلا نب هللا ديبع نب دمحأ : نع ىور

 . (؟ا5/504/ه ) « دادغب خيرات) :_رظناو

 ههاق مهمه مه ع

 (581:*8) يرطنقلا رفعج وبأ 6

 ( شا" را : بط)

 ( ش'"/ر : قت )و .( ش١ /ر١ : ست)

 يلع وخأ : يدادغبلا « يرطنقلا « يميمتلا « ديزي نب دواد نب دمحم . رفعج وبأ

 .ةقث ١ ةرشاعلا نم « نيتئامو نيسمخو نامث ةنس بجر يف يفوت  ربكألا وهو  دواد نبا

 نب نوربجو « ينالقسعلا سايإ يبأ نب مدآو 7058١ ٠ ست) يلع نب مصاع :نسع ىور

 . (114 قت) ريكب نب ىيحيو 1١14( قت) يرصلا ميرم يبأ نب ديعسو يبرغملا دقاو

 لامكإ ١ يدادغبلا باصقلا شابك نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ :_هنع ىور

 ه) ؛ دادغب خيرات ١ ينارفعزلا ىيحي نب ديزي نب دمحم نب دمحأ نسحلا وبأو ١ (114/7) «الوكام نبا

 ايركز نب مساقو ؛« ينئادلا قاحسإ نب هللا دبعو « قارولا سابعلا نب ليعامسإو 7

 « قوزللا يلع نب نوراهو « راطعلا دلخم نب دمحمو . ردجملا نب نوراه نب دمحمو . زرطلا

 . 1١45/478/( /ه) « ناميإلا بعش ١ ئرقملا نمحرلادبع يبأو ء دعاص نب دمحم نب ىيحيو

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « دادغب خيرات » يف هتمجرت نم

 . ؛ ةقث ناك » : ( ؟!/44/؟58؟/0 ) « دادغب خيرات ٠» يف بيطخلا لاق :٠ حيرجتل او ليدعتلا

 هنأو ةنايدو اعروت مستبي الو كحضي هري مل هنأ دلخم نب دمحم ركذ» : اضيأ لاقو

 « بجر يف تام
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 يربطلا خويش مجعم ميملا باب

 نوربج نع ؛ يرطنقلا دواد نب دمحم » : مرو تياعمد « نازيملا ٠» يف يبهذلا لاقو

 . ٠ نيلطاب نيثيدحب يقيرفإلا

 . (111/9//1170 « نازيملا ٠ يف امهيلا راشملا نيثيدحلا ركذ دقو : تلق

 بسحأو ٠ : نيثيدحلا ىلع ًاقلعم (044/151/0) « نازيملا ناسل ه٠ يف ينالقسعلا لاقو

 - (نوربج) حيحصلاو  ةانثم ءاي اهدعب ءاخ « لصألا يف اذك - (نوريخ) نم ثيدحلا يف ةفآلا

 امهنأب حرصو « هتمجرت يف نيثيدحلا فلؤملا قاس دقو  ةدحوم ءاب اهدعب « هلوأ يف ميجلاب

 يبهذلا هنع هاكح ام , يدع نبا نم يلصأ يف رأ ملو « امهب رهتشملا هنأ ىلإ راشأو « ناعوضوم

 ظفاحلا مالك ىهتنا . « هيف كلذ رأ ملف ىرخأ ةخسن تعجار مث « دواد نب دمحم امهب درفت هنأ

 ش . رجح نبا

 ؟) « لماكلا » يف اذه (نوربج) ةمجرت يف نيروكذملا نيثيدحلا يدع نبا قاسو : تلق

 نيذه ريغ هل فرعأ ال اذه دقاو نب نوربجو « دواد نب دمحم » : امهيبقع لاقو مد1/1/

 .يدع نبا مالك ىهتنا « دواد نب دمحم ريغ هنع امهيوري ملعأ الو ناركنم اعيمجو نيثيدحلا

 نيثيدحلا دحأ ًاعوفرم رباج نع هدنسب (4/140/4) « هننس : يف ينطقرادلا ىورو : تلق

 . « اضعب هضعب خسني هللا مالكو . يمالك خسني هللا مالكو « هللا مالك خسني ال يمالك » : وهو

 (50744/97/0) « دادغي خيرات » يف يدادغبلا بيطخلا هاور دقف ؛ رخآلا ثيدحلا امأو

 لهأ ريخو . نيرخآلا ريخو . نيلوألا ريخ . رمعو ركب وبأ » : ًاعوفرم ةريره يبأ نع هدنسب

 . « نيلسرملاو نييبنلا الإ . نيضرألا لهأ ريخو تاوامسلا

 )١/ « ةيهانتملا للعلا » يف يزوجلا نبا مالك ىتح! هنع ملكت وأ ١ هجرخأ ًادحأ رأ ملو

 : هلوقو يدع نبا مالك لقنو « قباسلا ثيدحلا قاس نأ دعبف ؛ يتخسن نم طقس دق 04

 . همالك يقاب طقسو « .. امف ( نوربج ) امأو ؛ ركنم ثيدح اذه د

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ دقو

 همه مه عه ه مه ©

 فحل



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ( شا" /راه٠ال : بط )

 (شال/ا رك :هت)و 2 (شا١/ر١٠ : خت)و . (ش١ /ر49١ : ست)

  ةدانج نب دعس نب ةيطع نب نسحلا نب دمحم نب دعس نب دمحم . رفعج وبأ

 نم « نيتئامو نيعبسو تس ةنس « ىلوألا يدامج ةرغ ء دحألا موي يفوت يدادغبلا « يفوعلا

 . نيل « ةرشع ةيداحلا

 و 44و "0هو8١1 ست) دمحم نب دعس هيبأو 1١541١( هت ) ةدابع نب حور : نع كور

 و 18١١و ١؟5هو !"18و 44١١و 157١و ١١ ممو ١١مهو 45١١و ١١هالو ١١و ١٠٠١الو الالالو ؛هالو

 و 1180و 5١١5و 18١7و 97١5و 934١و !9١ه5و 817١و 518١و 5١5١و ١ه!هو ١٠9١و ١:١ مو /١161

 و ؟اهو ؟الا١و ١555و ؟؟11الو ؟هؤالو ؟همخو ؟هاا1و ؟158و ؟:#مو ١5م8 ؟١1لو 71و 57.

 و ؟؟ا/1و "1154و 14١7و "174١و "ءؤاو "ءهحو !؟؟61و !ةالزو ؟5؟”4و ؟ة؟هازو ١98١و ؟الا4و االول

 و ؟ة178و ؟ةهالو ؟مكلو ؟مكالو ظالزكو ظالهكو ظالداو "ك14و "5184و "40و "9١41و مالالو مساك

 و 5١15و ؛"الهو 1755و ؛!ذ1و ؛١؟9؟و ؛١ا!8و 59١1و ١4١4و ١5ةؤو 90١5و ؛:ء١ءهمزو ١4#"إو عءلر»

 و ه5015و هم)1١و هؤ)هو هل 5١و هالالاو هامالو هلهزلو 1444و ؛ة؟)الو ؛ لحلو 1841و 5٠48و

 و ١١٠١و 84١5و 4١5الو 55١5و "5١5٠و "١ا١و همالالو همحاو هالالاو هالاالو هكمالو ه5548و 4

 و "اله١و كالفو 554139 ”هالاو ”ه1الو ”4الفو "5١41و ”"4ؤو 59و ةالمخو ”71"او هو 4

 و اللا1و الاؤ1و الآ64و الالف اكو الاا/لهو العدو المزرو هوالاخو ”فهمو ”ة14"1و "مطلخو اال

 و ال61/و الالكهو الالكمخو الالدهو الالا؛و الالل١و الكضلو الثالاو الكهلو الكلك ال41:5و ا"ةخو ا

 و 4147و م59١و م1١"الو منادو م179١ مع.5و الوكلو الوالثو الكؤ4مزو ال4 5١و الك 9١و المكلو م17

 و مهو مك55و 4744و م"١15و م١1و ماكاذالو مالالثو ماكهزو ما01و م115و ماهو ماخمو مالا

 و ة١الكو ة١دكو محكااو مطلذاو مالككو مالمو مالالو مككدو مكحلو مكدهو مكدالو مهدالو 68

 و ؟ال44و ةالامو ةالا١و 45و ؟ه1مو 4ه؟هو 4405و 1115و ؟1! 8و ؟١4الو 9149و ة؟الالهو له

 ر 1١ ل١و كككمو كفكلو ةكككو ةكمدو ةكناو ةمهكو ةمال4و ؟ذكزو ؟مكآو ةمحكو ةالالمو والو

 و ١٠الالو "٠١ 4مو ١٠١!8و ١٠١؟44و 14١٠و ١٠١؟١الو ١١١ ١7ول١ءمكو 1 ءالاخو )د دالاو لدركم

 و ١١ةؤم15و ١٠١؟هاو 9:4١١الو ١٠١ملا"و ١)5١٠فنو ١5) ا»و ١٠١هالالو ١٠١ههئغو )١هدلو ١٠١:١ 8و ٠١4.9)
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١ 

١515 

 ل

١3864 

 نو

 ”هكمح 1١

 نسخه

١1/4 

 لا حرخا

1١7 / 

 اهالالك

 ٠ةءةهة١

 ؟اكهة1١

114 

 ال684

 ل

١ 

 ؟٠ه/١

 اان

1851 

 لال

1١1561 

 ل ل

5 

 ني ملل

5 

 ١اا/#و

 111١و

 ١و

 495١و

 اممتو

 ١؟هونو

 مالمكو

 95١١و

 449:١ؤو

 1١1 7/ه'كو

 ١هاوكو

 ١هؤككو

 ١هال؟ؤو

 اتل14و

 5١ه1الو

 ادمككو

 ١الادهو

 ١الهاهو

 ا١ا/لؤا»و

 18185و

 ١91١و

 9561١و

 5 الكو

 ؟8١مخ0و

 معو

 و١901"

 الهو

 1١ا/ماكو

 ١5١1419

 ١1/11

 ١؟954و

 "1١ همو

 4١و

 815١و

 74١11١و

 ١عهثالكو

 ١ ا/كالو

 ١ه؟1/4و

 6454١و

 ١هالاكو

 اة1517و

 1١507 4و

 االمدكو

 االكححو

 ١الهؤ5و

 ١الوال4و

 18ه54و

 ١91619

 943١و

 ؟١ؤمو

 14١5و

 ؟كككو

 ؟وكو

 اردو

 ١1١ ا/هكو

 756١و

 ١؟/:1و

 ١؟ةكالو

 84١1و

 ا١مككك١و

 1١م1هو

 11١ا/؟و

 4١ه5١و

 ١1 لالهو

 ١ه5؟ا/4و

 ١هؤئة1و

 ١ها/ل49و

 5١؟154و

 5١1هالاكو

 19/١و

 1485/١و

 ١ا/لهوالو

 ١الول١و

 8١1هه48و

 ١و؟١ 1و

 ١ةالكاو

 5١1 45و

 41١5و

 ؟اللو

 9هالو 5١١

 ال13و

 ١1 1/ا/هو

 505١و

 ١؟ا/الكو

 ١؟944849و

 1١و

 ١ك

 184١ا/و

 1١:؟؟9و

 144١و

 486١ههو

 اهككحكو

 ١ههاكهو

 ١هالهودو

 114١ا/و

 اككاككو

 4١/7١هو

 ١/١1

 ؟١الكمكو

 امو

 اممكاو

 975١1و

 ١وا/لهكو

 5135و

 5١17159

 ؟ا/ئ1و

51١١4339 

 ١1 /لعو

 111١و

 ا١؟الوكو

 1١و

 1١711

 ١مدعمو

 املححو

 ١ك 55و

 ١:هذئو

 ١؛و15و

 ١هاثككو

 66148١و

 185١و

 اكو

 اكك41و

 4١7١و

 ١االو

 ١/كالو

 امنكحو

 لدهلا

 1١97 هالو

 15844١و

 5١و

 4١٠غ1و

 ؟الكمو

 وكه1١١؟

55 

 و65؟١١ ولاكها١

 اامك0و

 ١؟"هاو

 ١؟ا/وكو

 7١ا/و

 ١1 الو

 نضستكوما

 ١؟ممىحكو

 ١1711

 ١151١ 4و

 915١و

 1١ ههو

 ١ههالاكو

 695١و

 فلا

 1166١1و

 ا١الاككو

 1١و

 ١ا/ا/ءهو

 18 40/4١و

 1١1894 4و

 98١ة1و

 اومككو

 5١ ؟؟هو

 5١ 4481و

 ؟ ١ الالالو

 ؟1كهو

 ١١ هالو

 ١ا١ةؤ؟1و

 ١15١و

 ١؟ماككو

 1١1ا/الو

 155١"1و

 ١"كمكو

 4١9١و

 1731١و

 1541١و

 4٠6١و

 ١ه415"7و

 ١ههالؤو

 ١1هؤككو

 لمحاسشمملا

 اككماكو

 1/الالو

 نيفيضسكملا

 ١ا/الوكو

 9١181١1و

 1١م8ة148و

 94١هكو

 1١ 5861لو

 111١و

 ؟١هاهو

 ؟١ماالو

 وكلا1١؟

 1314و
 ١ا1و6الو

 ١؟13هو

 586١و

 119١”7و

 ١":ة5و

 594١و

 940١و

 45١”17و

 1١ 51لالو

 ١ه010و

 ١هالالاو

 ١ةههالكو

 ١هةمالو

 317١1همو

 اكالك“و

 ١الءمو

 7/7١:هو

 ١ا/م1و

 1م11الو

 1896١1؟هو

 9١غةكو

 9١ة1١و

 5١54 15و

 ؟ ١ هالالو

 "مكاو

 "1111و

 ١هئا1و

 ١ههمحو

 611١و

 5١1اللاو

 ا١كالكأو

 9١7١ة45و

 ١الك15و

 ١ا/464و

 18114 1و

 امحمهاو

 9١ه51؟و

 99١ا/0و

 ؟159١ةهو

 ؟١ه56و

 ؟مالاو

 1144و

 ١؟5738و

 ١؟840و

 156١و

 ١١ههدو

 ١/هدهو

 060١و

 ١ة38ةاو

 ١1 ؟هو

 ١١6١و

 61:79١و

 ١1ه546هو

 178١6١1و

 14484١و

 ا١ك415و

 ١ا/ل١٠هو

 7/4/84١و

 ١المهدو

 181585١و

 1891/9ؤو

 ١؟هالهو

 ؟١كاو

 5و

 5ك 6هو

 ؟١مم0و

 وكه1١1١؟



 "11و 9

 ؟١1ه44و 5١"

 ؟#1/1و ا

 ؟١و١1هو 4

 ام1117و م1“

 اماهاو 68

 ١وه11و 5

 99١ا/لدو

 04١ه 0

 ؟١هدمو 7١ هزل

 ٠١ مالاو ١٠م

 ؟448١1١1و "51

 1١4959

 ؟15لو 4

 ؟1م1هو 4

 ؟؟١والو ”345

 ففضللا ةقفتي

1501809 

 1و

 ؟للوخو

 "مالو امم

 ؟8ه54و ؟مهرلا

 مادو لم

 ؟4 015١و ؟؟ؤ4ا/

 5111549 ”16ها/

 ١1 مالو ؟11ال

١1:44 44 

 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ماسوجو 1184و
 ؟1هكالو ؟١هككو

 ؟١1ا/هالو ”١ا/ههو

 ؟١وهكحو ”"9755١و

 ١1851هو امكك9و

 9:49١و ١م9ؤا/9و

 ١951 75و ١ةهالهو

 5١٠ ١مخو ٠١5الو

 ؟ءكااو ؟١"داو

 ؟١كامو 6١5هو

 ؟١١مو1'و 44١5و

 ؟1١1/لءو ؟١1١هكو

 ؟١هااو ١5ه 1١و

 ؟١1الككو ؟ا5١ك1و

 ؟ا14ؤ4و ؟ا١ذمكو

 11١1١159" ؟؟١١ 15و

 7؟95ه1و 5574و

 ؟؟هه4و ؟5547و

 ؟1ا/هالو ”؟74و

 ؟1"1584١7و ؟9"48١٠و

 5811و ؟73119و

 ؟1هودو 7١ هالمو

 7م1هو ؟8154و

 51١ هالو 4:5+51و

 5115١19 ؟:؟؟5و

13959" 142139 

 ؟1/اخهو 71/1

 ١1 ها/اعو

 ؟1403و

 مدكو

 امكذكو

 او١7١1و

 اوكه15و

 مالكو

 1١5م

 ١ ١دعمو

 91١١و

 "1151و

 ؟644١و

 ؟11/4و

 1؟916١11و

 1١و

 "7و

 ؟؟هممو

 ؟ 1/1

 مساالاو

 7734و

 ؟11هو

 ماتو

 5111و

 5128و

 ؟4غه35و

 1110/49و

 وكلا 5١و١5 ١1” وه١41١؟

 وكؤه١ا؟ وه11١1١؟

 ؟1418و 1184و

 ١اله١4و 1/91/4١و

 8١ههمو 86174١و

 ١و؟1١و ١91١هالو

 ١والك1و 9١و

 145١٠و 9١٠٠ؤهو

 ٠١411١9 ١5"ةهخو

 ؟١الدبو ؟دككتو

 ؟١ةؤهالو 95١٠و

 "اجو 5114و

 ؟1هكالو ؟1هكاكو

 ؟11/هزلو ؟1١ا/ههو

 ؟944١11و ؟"971١و

 151119 5؟5١1و

 1171759 ؟/5و

 ؟؟611لو ؟15١56و

 مالقكنو هنو

 ؟"اوهو 144١و

 فريرتملا فيفحملا

 ؟5هوو ؟"ك4و

 ؟؟١4101و ؟؟مممو

 178١111و ؟15١41و

 1131هو 4١51و

 51150459 "؛؛ةلو

 "1 /همو

 للي
 "4411و

 ؟١هءلو ؟ل!١؟49175و ؟١45١1و ؟!4ه1و

 4و  5١51و١519؟ و١1

 ؟١1م1"و

 ١6١1 4و

 اكمكاو

 974١و

 ا١وا/هكو

 5ءاكككو

 451١و

 ١١/4 1و

 4١١5و

 ؟11”/كو

 ؟1ها/لالو

 ؟5١48١1و

 ؟١1ةؤهحكو

 ؟1؟1ه4و

 1115و

 1349و

 ؟1م95و

 ؟”اكا1١و

 74و

 7و

 ؟"ةو16هو

 5114و

 قىتضحلا

 151 هه'او

 51484-و

 ؟١184و

 ليديسملا

 امهككو

 97١هالكو

 9444١و

 "1١و

 4١5غ1و

 ؟١الكهو

 11١ هكو

 405١51و

 ؟١1هو1و

 5١٠518و

 1١١5و

 ؟11؟45و

 قفقتشلملا

 "1415و

 ؟؟ة1ا/و

 ؟؟؟١1هو

 هدو

 ؟/هاو

 "9144و

 6549١511و

 فيلا

 543505و

 ؟18117و

 "د1

 ١14459 ؟45١هو

 اذلءحو اه١ال4و

 اذفكلمذو 4١19و

 94١ه5و 9١"ولو

 ١و491ا/و ١وملككو

 1١1119 7١7؟هو

 ؟١هاهو ١5:ماو

 ٠١ مكالو ؟١٠الالالو

 ؟١1الالو ؟5١٠هو

 51١4619 41١5و

 ؟4١11١1و ”"١6١هو

 141١و 44١5و

 ؟1؟5١5هو ؟١٠ه؟و

 ؟؟1الاو ”71؟61و

 1؟114848و ؟؟:86و

 0١و 4و

 ؟؟و14و 7401و

 ؟5؟ه5و 7311و

 ؟"هاهو ؟*:م8و

 مم مالو ؟الالاو

 ؟؟واملو ؟؟ةكحو

 11754هو ؟١4ا/4و

 518519 ؟4944و

 115الؤو ”؛"9١5و

 ؟4454و ؟44ه1و



 و 5600و ؟هنهلو ؟هممو !هم-و ؟هنل4و ؟4 19و ؟؛وذ4و ؟؟ة؟"4و ؟4؟44و ؟4944و 441/1
 و 7هممعو ؟ه5ملو ؟هكه5و ؟0119و ؟ه؟1ا/لو ؟هالالو ؟هلؤلو ؟9188و ؟901159و ١591و 945

 و ؟هم118و !؟هدالدو !هددالو !هوؤؤ14و 5514و !0494و !ه155و ؟01454و ؟51115و ؟ة؟1ةالو 6ا/

 و ؟هممحالو ؟همالالو ؟همللكو ؟هالهؤو ؟هكحكو ؟هكفدو !"8١25و ؟ةكل١و ؟هموؤ5؟و ؟هوؤدو 6

 و 1503و ؟1١51لو ؟17١١51و ؟5ءفكوو !5+الوو ؟ةددكو 5595و ؟١05١5و ؟هذضطؤذو ؟8#591و 1

 و 5595و ؟5"هوو ؟5"هدو 5515و ؟590هو ؟ا؟ؤ9و ؟5[ك95و ”؟5[كك1و ؟5؟00و 14 51١559

 و 155119 5555و ؟5هو8و ؟0الاكو ؟؟هالالو ؟؟١/41و ؟"١5414و ؟"455و ؟؟١4151و ؟5.9ؤ؟و 56/1

 و 5584و ؟5الالاو ؟5الكالو ؟؟1/4لو ؟51/لالكو ؟6الاك١و ؟51ل4١و 53/1 ؟دكوالو ؟ة5كؤ1و ؟4ا*

 و ؟اءلوؤو ؟الءل4و 91/9”7و ؟كك1و 917”7هو ؟"911و ؟ة 9١و ؟"مالكو ؟تمهكالو ؟"”414خو

 و ؟ا/191و ال4459 ؟ال545و ؟ال؟المو ؟1١5و االالا“و ؟الا7؟7و ؟الا4١و ؟ال0484و ؟الءالذو 49

 و ؟الال؟هو ؟الالامو ؟الالء5و ؟!ا815و ؟الدؤالو ؟الهدهو الالهؤ١و ؟الهالاكو ا؟اله١تو ؟اله١ 18و 5

 و ؟الوا"هو ؟الؤ11ا/لو ؟ال991"و ؟الزكالو ؟ا/مالالو ؟المكمو ؟1/الالاو ؟الالكدو ؟الالدؤو ؟الالاؤو

 و ؟5م8همو ؟مللؤو ؟1مكدكو ؟م95و ؟خل54و ؟١١5811و 5895و ؟58065و ؟١6١8و ؟الؤالالو ؟ لذ

 و ؟8ه4لو ١م8هالزو ؟8هال+و ؟ممدالو !مه11و ؟4841/و !مكا6و ؟4454و ؟584118و ؟181خ1و 1

 و ؟مالالاو ؟مالددو ؟مالالو ؟مالاهو ؟مالادو ؟مكذكو ؟مكالعو ؟85ه0و ؟1مكك1و ؟8535و 46

 و ؟خحككاكو !؟14كهالو !خحك145و ؟خخحالو ؟34ا4و ؟8مذعاو ؟ملمكهو ؟خذحلذو ؟محالدو ٠584و "مالا

 و ؟9؟11ا/و ؟ة؟1714و ؟ةلالو ؟44١9و ؟9؟47١و ؟9185و ؟١9؟4و 45١19و ١٠59و ؟مكالاو ١/681

 و 911١و ؟؟9م5و ؟؟"مكو ؟؟8" زو ؟؟ز" هالو ؟؟!"1:ذو !؟9؟!4١1و ؟19؟98و ؟؟”ىخ15و ؟؟؟الالو 544

 و ؟ةالكو ؟ةالكالو ؟ةكحكو ؟؟5مرخو !1ةكككو ؟ة5ه8و ؟9ه5و ؟ةماللتو !؟ذغمالو ؟؟427و 943/

 و ؟ةك9مو ؟؟كامو ؟ذ؟ؤ11و ؟ةحكو ؟ةىكمو ؟؟8ه5و !1؟1ك١و ؟ة؟415و ؟9الكاو ؟ةالالفو ؟ةالد١

 و 3١5١١9 9ءامحو 1١7ا/4و ".11"هو _دل"لاو 51١7و "١١ءممو 7ءدالاو 30214و ؟ةؤ5)١و 67

 و ١1ت5ل4و !"١كنمو !"ءمكمو 892همالو "هنو 7111/لؤو 7د4ملو "1159و ١1" +14و !14١"1و 5١95

 و 3"١مخغو ؟ءالوكو ؟ءالكقو ؟ءالظكو ؟ءالنكو 8دككمو 7"ءككلو 9ءكمالو 549١79و 3"ءكالالو 900

 و ؟١1ا/5و 8ءفزمو )ءفمالو 86و65 ١7و78و 7ءؤبالو لاو حبو ١8الف ؤو ١7ماؤكو 59١3و "اى1ا/

 و ١51؟84و _")؟88و 8"ا191١و ١١" 8مو 84١١7و 7١١7و م”)١١الو "4١١١و ١١7ؤهو "94١1و "١١م

 0و #”١4١؟و "8١مهو "امو "45١1و "55١1و م١111 1١71و ”"ا١؟م4الو ١79؟86و #اكالهو 811501

 و ؟ل5ههو ظا5ه8و "1544و 715119و ")50و م”!ه41ا/و "لهظالو 9)ه16و 44١9و ١4١5و 7
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 ةعوبطملا ةدئسملا هبتك يف

 و مام سامو ماما 0 1 و سامو سالو ماكو ماو مادمت م14

 وا 3581ل1و 356مل لو 55دلو اة خكو !"ا١ةكاكو ظ"اؤهلو "1917و "اخكخو "اخك0و "املا

 رو 55558و 55814و "؟5؟954و 37؟11/لاو 3554و ”111و 3775١١ ”51ةكو 5١14" 54و 75١" وملو "54

 رو ؟"1؟5118و 7؟هذو 55هزمو م”5ه58و "5هاو "7115و 7485و مالو لال سوس ولو سلال

 ور 5596و "؟ا09173و ”؟المالو ؟الالؤو ”االالاو "؟ا/هلو ”؟الاا١و "5دكمو "؟ةمدو ”7*#"عو "ل

 و 355005و ؟؟ة؟نمو ؟"؟ةكالو "1ة1هو !"١159575و م"1ؤ؟0١هو "؟خخلو ظ"1مكدو 5514و "؟خامو "محم

 و 38171هو 3854و 3814759 ؟"ظلرلو اس ءالالو ؟ساححكو مس دموو مسعومو مطسدواو 7و لو

 ور "هاهو ؟9ه١1و 5191"5و 74 1لالو ”؟14126و 3855و 1و ا ملاو الو لاو لالا

 ر 55اؤ1و 555415و ”86ملةو ”مالو 99515 955١#" ”""ك14و 3"هالزو الاخههأو "اخ هزلالو "هام

 رو 58و١5 75و ؟559:4و "5معهذو ؟98خ148و 51و 1مالاو 3814و لالخ و 3الالمطاو الحوالات

 رو ”"١41ا/*و "1154و "1153و "4: ١ةكو ”1904"#و #”١1اخاو ”":0ل8و ؟"8ظفقحو مظةكقو ؟لةكأو عم

 و ”":1:هاو "١443و "5١44و ”459415و 5ةاا/و ا”: 1515و ”"47همو ":؟5هدو ”"47511و "غاخخو "غ8

 و "؛هالاو "4هدالو “4554و "4ها١و "4هءؤلو #"4هدالو 7"غغ9ةالو ”"4غ؛ملطهو !"4؛غ:ماو "4455و ”445

 و 515615و 4:5"5هالو ؟":51خهو "151الو "1578و "١451و "غهؤالو "١155و "غهزكو "ةهمزاو ”“؛هال#

 و 3 41لالالو "1665و ”غالت7و "4ا/هؤو ”غالهلو "4ا/49و ”1الاهو ”4ال١75و "4 ا/لءمو ”:الاكو "556

 ور 14:1١ او "4؛ذاهو "؛مالكو ”"4م55و !"4:ماخؤو "4108و "4م55و "4:مكاو ”"4ملا 5و ”ةالمحكو ”ة لالا

 و ”"ها4١١و !ه09ؤو "هءؤكو ”"هدزحو "هد المو "هدككو "م١ زالو "له دءمو ”45ا/8و ”:ةالكو "1965

 و ؟هالاطاو ”مطاهو 5هاللاو "هكمذلو "هكالءو 7081و "مالو "هاو "هاو ما خاو 047١

 و "5504و 8ه14الالو "ه4ا/7و "هؤالدو 9هغ50و 5هئهؤو ”هغ:1الو 904489 "ه1" 1و "”هالالاو ”ل 5

 و 5هككاو 5"هكالكو "هك دو ”"هكلوو "هكدكو "هك١و "هدقللو "هدالاو ا"هدتاو "هده14و 5

 و ”"هؤاهو "هوغو ”"هممالو مولا ؟"همكوو "همالالو 5همزاالو "هم1كو ؟ةهالؤالو "ةالهودو ؟هححم

 و "١511و 3859" 4و ”ة0االو 5511و ١351و "هوقوو "هوكقو "هووالو "دق الاو "وو سإلو مالا

 ور 53191/لو 5540"5و ”5755و 31لالو 357574و 31و 5124و مو "كا المو 3مل كقو تل

 و "5ههالو 75047و ؟35مااو "5698و 81و "5467و 3488و سالو سا لالالو لالو ا

 و 501/5959 50ا/اكو الاحوال و تالااو 1دكروالو ؟ةكحكفو ؟كككالو ؟”كككمعو "ةكألكو ”ةكحو

 ر ”"5١195و !ك9و١ الو ؟دمخكو ؟"ك1ملالو ؟دمالؤو ؟5همالاو "ةم11و ”"ةمكو 3مل لو اللاوو لالا

 و 300كاو "0894و "اء الالو الاء الالو لال 1و ا "الءازو "الدحقو "ال ءءمو 385401: "7545و 71
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 و طلو سايكردو طللاباو ماللالمو ماركو طاللطلو ملاطلو طاير تالللالو تالا كو طالدمح
 و لللاو اجو ماهو مالمو مالمو سالظادو لاا وخر ا"الاالخو ؟الااو ىلا لو اللا

 و ؟الهحلو ظالهزلاو طالهالاو ظالهو1و "الهزاو طال "الكة6و "الك50و "العغه١و "الالؤاو الالال#

 و! "مطور "الالجمو مالا مو لالالا" طالالاالو ظالكج ١و "الكهؤو التلالو "الكاوو التلو

 و مالو "ىدكوو 87مإلو مالاقالو "الخمار مال445و الث 11و "الة "الماطور خ4 اما“

 و مخور ؟مطاكو ”مهلو "مكخمو "مااؤو "م545و !م514و !ملؤهو "8148و ؟8154و 7804/

 بوقعيو + (5١1و هو 57/1و 7371و ١7و 0١1١و ة5و 10و هالو "ال/١ ترو ع 1١78( هت) و 081410

 هللا دبعو ء (7//2470 ) : دادغب خيرات » رماع نب دوسأو ٠ (1678و 165؟ هت ) دعس نب ميهاربإ نبا

 نوراه نب ديزيو ٠ 0/1/440/1) «دادغب خيرات ١ يرابنألا ناسح نب ماضوو « يمهسلا ركب نبا

 ىيحيو « ءىرقملا نمحرلا دبع يبأو 2 (/ه10/9؟10/؟/4١) ه دادغب خيرات » يميتلا مساقلا نب بوقعيو

 . (914/97//0811 ) ؛ دادغب خيرات ١ نيعم نبأ

 /8) « دادغب خيرات » دهاجم نب ىسوم نب دمحأو 2 يضاقلا لماك نب دمحأ: هنع ىور

 (1/9) « ليدعتلاو حرجلا ٠ متاح يبأ نب نمحرلا دبعو « يوغبلا قاحسإ نب هللا دبعو 415

 خيرات » قارولا دمحأ نب دمحمو« يميكحلا دمحأ نبا دمحم هللا دبع وبأو « هريسفت ف هنع رثكأو

 « دلخم نب دمحمو 2 )1١55/98/0( « دادغب خيرات » ماس نب يلع نب دمحمو 2 )27/80/7/١( « دادغب

 دعاص نب دمحم نب ىيحيو

 هخويش مجعم نم . - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 00 دادغب خيرات ٠ يف هتمجرت نم وهف « هذيمالتو

 مكاحلا ركذ » : (؟845/90؟/ه) « دادغب خيرات ٠ يف بيطخلا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « هب سأب ال : لاقف هركذ ينطقرادلا عمس هنأ عيبلا نب هللا دبع وبأ

 . « ثيدحلا يف انيل ناك » : اضيأ لاقو

 ناسل هو « (/587/510/# ) « لادتعالا نازيم ٠» و « ( ه58/؟) ؛ مهتايفوو ءاملعلا دلوم ١» :رظناو

 (”4 : ص ) « حيحصلا ريسفتلا ١ و , (511/185) : يربطلا ريسفت لاجر هو ٠ ( 50/11974/ه) د نازيملا

 . (1560) هتاياور نأ ركذ دقو

 5ك



 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (185179) يشرقلا دعس نب دمحم -"51/

 ( ش"/ر" : بط)

 ( شال/ر؟" : هت )و . (ش١ /ر١ : سق)

 فقأ ملو « ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل , ةرشاعلا نم : يشرقلا , دعس نب دمحم

 (17/8/19) « يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ددرتو« رثألا اذه ريغ ىلع « ريسفتلا » يف هل

 نم اسيل نيمسا ىلإ راشأ دقو « ءيشب هتمجرتل ضرعتي ملو ٠ تاطوطخملا ضعبل اعبت « همسا يف
 . اذه ةقبط

 . (1957و 6١١؟هت) ميهاربإ نب بوقعيو 2 (18574 ست) ديعس نب ىيحي :_نع ور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . « يربطلاريسفتل ٠ امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ :_حيرجتلاو ليدعتلا

 عينم نب دعس نب دمحم) نعو « (يفوعلا دعس نب دمحم) نع يربطلا جرخأ دقو

 رثألا اذه يف دارملا نوكي نأ نكمي الو « ( دمحم نب ثراحلا) قيرط نم نكلو ( مهالوم « يشرقلا

 دعس نب دمحم ؛ لوألا ةمجرت تضم دقو ١ ؟؟4 ةنس « يربطلا دلومو .« ١١٠ ةنس يفوت هنأل

 . (15*) مقر يفوعلا

 نب ديعس نب ىيحي « ديعس وبأ : « ريسفتلا ٠ يف يذلا لوألا : امه انه هاخيشو

 ةنس يفوتو « ١٠١ ةنس دلو « ظفاحلا . يرصبلا , لوحألا , مهالوم « يميمتلا , ناطقلا « خورف

 ةملس نع يوري يذلا وه هنأل ١ ةودق . مامإ . ظفاح « نقتم , ةقث « ةعساتلا رابك نم :« 4

 /158/4) « ليدعتلاو حرجلا » يف ةملس ةمجرت يف وه امك (ديعس نب ىيحي) همسا نمم جاجحلا نب

 . « ريغصلاو « ريبكلا نيمجعلا » يف امهل تمجرت دقو « هريغو « 17

 نب دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ٠ فسوي وبأ : ؛ راثآلا بيذهت ٠ يف يذلا يناثلاو

 « نيتئامو نامث ةنس يفوت « دادغب ليزن ؛ يندملا ٠ يرهزلا ٠ فوع نب نمحرلادبع نب ميهاربإ

 بيذهت ٠» نم هتمجرت يف وه امك هيبأ نع يوري يذلا وهو ٠, لضاف « ةقث « ةعساتلا راغص نم

 ال



 يربطلا خويش مجعم ميملا باب
 . «٠ ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا » ف ًاضيأ امهل تمجرت دقو « هريغو « م١17١ م 9) و لامكلا

 دقف ؛ دحاو ريغ هيلع هعبات دقف ؛ « ريسفتلا ٠ يف يذلا رثألا اذهب درفني مل هنكلو

 /٠٠١/ ه) , هفنصم ٠ يف ةبيش يبأ نبا : هددصب نحن يذلاو « ريسفتلا » يف يذلا رثألا جرخأ

 لدي ؛ رشب نب ةملس نع ديعس نب ىيحي » : نيعضولا يف لاق هنكلو (00800/08/ه)و 4

 . امهيلك نم امإو « خسانلا نم امإو « عباطلا نم امإ أطخ وهو .« -اجحلا نب ةملس

 ىلع هب ءاجف ("7850/097/؟) : لاجرلا ةفرعمو للعلا » يف ( دمحأ نب هللا دبع ) امأو

 . «رشب يبأ ةملس » : لاقف حيحص هجو

 . ًاضيأ « رشب يبأ ةملس » : لاقف )5١/ ٠٠١( « ديهمتلا ١» يف « (ربلا دبع نبا) هدكأو

 وهو . ؛ريشب يبأ جاجحلا نب ةملس» : لاقف (00م /) : ةيلحلا ٠ يف (ميعن وبأ) امأو

 ءانتعالا ةرورض انل دكؤي امم ؛ امهيلك نم امإو « خسانلا نم امإو « عباطلا نم امإ « ًاضيأ أطخ

 . صاصتخالاو دلجلا لهأ لبق نم ثارتلا بتكب

 7 ها : ريبكلا خيراتلا ٠ يف يتلا (جاجحلا نب ةملس رشب وبأ) ةمجرت امأو

 « ديهمتلا هو .-: للعلا يف ام دكؤتف 2 (4189/400/5) ؛ تاقثلا »و « (5410/158/4) « ليدعتلاو حرجلا

 « ريبكلا نيمجعلا » يف هل تمجرت دقو . هب هنع ديعس نب ىيحي قيرط نم مهعيمج هوجرخأ دقو

 : وهو !! ميدق هنكلو . بسنلاو مسالا يف هقفاو نم كانهو. ٠ ريغصلاو

 ١١" دعس نب دمحم زييمت ١ ميدق هنكلو ! . يشرقلا .

 . يرهزلا : نع ىور

 . (ا/هما//هج١/# ) . لادتعالا نازيم ١ :رظناو

 ١ ريرضلا ىيحي وبأ )181/89(

 ) شا /ر١ : سق) : بط (

 ةنس يفوت : يدادغبلا « ريرضلا ٠ راطعلا « بلاغ نب ديعس نب دمحم « ىيحي وبأ
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 ةعوبطملا ةدئسملا هبتك يف

 . قودص « ةقث « ةرشع ةيداحلا نم : نيتئامو نيتسو ىدحإ
 /008/؟) « ةيهانتملا للعلا » ىلعملا نب دمحأو « (18084 ست) دمحم نب ورمع : نع ىور

 دامحو «. ةيلع نبا ليعامسإو ٠ (90/5097/1) « ىقتنملا ١ قرزألا قاحسإو « دمحم نب طابسأو 6

 خيرات ٠ ينئادملا يشرقلا ايركز نب ديعس رمع يبأو « طايخلا ديز نب دامحو « طايخلا دلاخ نبا

 « داور يئبأ نب ديجملا دبعو « ريمن نب هللا دبعو . ةنييع نب نايفسو « (4505/14/4) « دادغب

 يبأو , ذاعم نب ذاعمو 3 يعفاشلا سيردإ نب دمحمو 2« ديمح نب ةديبعو مامت نب هللا ديبعو

 مدآ نب ىيحيو (/144/181/1) « دادغب خيرات ٠ قارولا يلجبلا نالجع نب دامح نب رصن ثراحلا

 . ريرضلا ةيواعم يبأو ٠ (10577/158/4) « تاقثلا ٠ [ليبنلا] مصاع ىبأو ١ ةماسأ يبأو

 هللا دبع وبأو (1185/56/4) « دادغب خيرات ٠ دقانلا رفنعج نب دمحأ ركب وبأ : هنبعع ىور

 يضاقلاو « قارولا سابعلا نب ليعامسإو . (515/408/4) « دادغب خيرات ١ بارضلا دمحم نب دمحأ

 /181/8) « دادغب خيرات ٠ راسمسلا نيسحلا نب ةزمح ىسيع وبأو ؛ يلماحملا ليعامسإ نب نيسح

 )4501/15/4(  « دادغب خيرات ٠ يفوكلا يميتلا نيسحلا وبأو « نايرلا نب بابحلا نب ديزو ء (0"4*

 ضماح) ب بقلملا يدادغبلا مث يزورملا ديزي نب قاحسإ نب دمحم نب هللا دبع مساقلا وبأو

 خيرات ١ يطقسلا نوراه نب نسحلا نب يلع نسحلا وبأو )010/154/٠١( « دادغب خيرات » (هسأر

 نبا) ب فورعملا  يرسلا نب رشب نب دمحأ نب رمع نيسحلا وبأو 2 )1745/81/١١( « دادغب

 خيرات » يئالفاقلا راكب نب دمحم نبا رمع صفح وبأو ء )040/910/1١( « دادغب خيرات ٠ (ينسلا

 خيرات ١» تايزلا  ليعامسإ نبا : ليقو  كرابملا نب دمحم نب كرابملاو ٠ (0444/5؟١١/1) « دادغب

 )١/ « دادغب خيرات » يفريصلا نابأ نب لمؤملا نب دمحأ نب دمحم ديبع وبأو (/160/114/1) « دادغب

 امهنيب نأ حيحصلاو - (80/507/9) « ةيهانتلا للعلا ٠ نابح نب دمحم متاح وبأو «ىكال/ملا

 نب دمحم ركب وبأو « س )150455/1١18/4( « تاقثلا ١ يف امك « يمرادلا ديعس نب نامثع نب دمحم

 سابعلا وبأو ء«(01/1544/5) دادغب خيرات » (ىتاراكلا) ب فورعملاو ىلجعلا نيسحلا نب نسحلا

 وبأو ء (1877/47/ه) « دادغب خيرات ٠ (نوشبج) ب فورعملاو يئانحلا هيونع نب نايفس نب دمحم
 ( رفعج وبأو 2 )41١/89/9( « دادغب خيرات » ىلوقاعريدلا مثيهلا نب ميركلا دبع نب دمحم ركب

 اء



 يربطلا خويش مجعم 0 لاا مما
 دمحم هللا دبع وبأو 2 1 دادغب خيرات ىلوقاعريدلا لضفلا نب ىسيع نب دمحم

 دمحأ نب نمحرلا ديع نب بوقعي فسوي وبأو « دعاص نب ىيحيو « راطعلا صفح نب دلخم

 . هيقفلا جيرس نب سابعلا وبأو ء (/098/594/14) «٠ دادقب خيرات ٠ صاصجلا

 نب يلعو ؛ يزارلا سيردإ نب دمحم هوبأو « متاح يبأ نب نمحرلا دبع : هنع بتكو

 . دينجلا نب نيسحلا

 .0 قودص» متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق : جيرجتلاو زيدعتلا

 . « تاقثلا » يف نابح نبا هركذو

 . « ةقث ناك ١ : يدادغبلا بيطخلا لاقو

 « دادغب خيرات هو (15677/178/9) « تاقثلا ١ و « (1401/؟7/9/) ؛ ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 . ( 3714/490) « يربطلا ريسفت لاجر هو (5:.5817/5/ه )

 (؟4ه:0) يناليغلا وأ « يناديغلا دمحم - 4

 (شا١/ر١ : ست) : بط )

 « هللا ديبع نب ناميلس نم فحصم وهو « يناديغلا « هللا ديبع نب ناميلس نب دمحم

 . )١158( مقرب ىضم دقو ١ قودص « ةرشع ةيداحلا نم وهو « يناليغلا

 . (11500 ست ) ةبيتق نب ملس ةبيتق يبأ : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ : حيرجتلاو ليدعتلا

 مقرب هل تمجرتو قبس يذلا « (يناليغلا هللا ديبع نب ناميلس) نم فحصم هنظأو

 ًامسر اهضعب نم فورحلا برقل ؛ ًادج ريبك فيحصتلا عوقو لامتحاو ٠ اذه يباتك نم (1)

 ٠ يف هل تمجرت دقو « ةبيتق نب ملس ةبيتق وبأ وهو « دحاو نيتمجرتلا يف خيشلا نأو اميس

 ًاضيأ هب ةصاخ ةمجرتب اذه (ىنئاليغلا دمحم) تدرفأ ِدقف اذه عمو ٠ « ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا

 6و



 . اقلعم نسحلا نع (105/ ) « ريسفتلا » يف رثألا ريثك نبا ظفاحلا دروأ دقو

 همم

 (167) زازقلا ركب وبأ ١

 ( شا / را" : بط )

 (شا/را١ قت) « (شؤ/ ر١٠ هت) ء(ش"/ ره خت) . (ش'؟ا/ر٠١؟4 ستر

 زازقلا ؛ ديزي نب نانس نب دمحم  نانس وبأ : ليقو , نسحلا وبأ : ليقو - ركب وبأ
 ةيداحلا نم .« نيتئامو نيعبسو ىدحإ ةنس يفوت : دادغب ليزن « نافع نب نامثع ىلوم « يرصبلا

 . فيعض « ةرشع

 وع 494١0( قت)و 2 (104اهت)و 2 4059911885 ست) سيردإ نب قاحسإ :_نع ىور

 « 0١05ه ست) لاله نب نابحو « ١99( قت) كلملا دبع نب ليعامسإ قاحسإ يسبأو هك حتر

 قت)و 2 (مههو ههالو :54 هت)و 2 (14018و ؟14446و 045١76و 185104 ست) [لاهنملا نبا] جاجحو

 و 1188و 7؟7؟١هو الالثا؟و ١95 ست) رقشألا نسحلا نب نيسحو 2 0( مترو ع (”05و9 98

 - ناميلسو ء (47/1 قت)و « 05781 ست) رمع نب صفحو 2 (4741/و 1"7هالو 51991و ؟8ا15و 4

 نب كاحضلا مصاع يبأو 2 م80:01و 7١618 ست) برح نبا : وه  بوسنم الو « ينكم ريغ

 مة ول وجوو مل حو 77-المو 730لو 11441/7و ا/ك1لالو ١1١7و 0177و 37١7و مهو ١٠١10 ست) دلخم

 و "التو ”04و ١#ه هت) و 2 ("/لا/77و "الالة الو ”الالاثكو سابا ماو ساسمرو ؟58مالو 8هؤوكدو "؟؛ء١فلو

 دمصلا دبعو« (174/8و ١51١و 7١/١ خت)و (7١١٠و 87و 5١48 قت)و 2 (7١1و ١41١و ١٠١9و الالدو 45١

 و 581١07 ست) يفنحلا ريبكلا دبع ركب يبأو ءا(ا١/4 خترو ع (19584و 58185 ست) ثراولادبع نبا

 و ا/ءالاو ا/ءمئو الءئ5و الدكالو 5كفمو ةككنو 99و 65و ا4الاو ”هغؤو اخلخو 5473و 417

 و امو اطار كالو "غو الدو الاضطتو الاد ١و الا4 4و الالتو الا18و الا١١و الا١ "و 1

 و الثاالو الككالو الك 7١و الهذحو الهؤالو الهال5و اله؟١و الد١؟و الكذؤ4و ال؛ا؛1و ال47غو الكا١ؤو الكام

 و الفدتو المكغو المخمو المال1و 85و 8117و الالثخو الالثدو لال 4و الالاظطو الالا“و الالا7و 6

 هدأ



 دبع نب هللا ديبع ىلع ىبأو ٠ م008٠ ست) ةشئاع نبا هللا ديبعو « (082884 ست) نارمح نبا

 نوعو ٠ (45#و ”597 اهت)و «, (؟ ست) رمع نب نامثعو 2« (68١٠و ٠٠١١ ست) يفنحلا ديجملا

 « (870 قت) يءرملا ميحرلا دبع نب دمحم ركب يبأو قت)و 2 (1854و ١805 هت) ةرامع نبا

 و 5١8104 ست) ميهاربإ نب يكمو ع (75077 ست) مثيهلا نب رهطمو 2« ١1( قت) ميهاربإ نب ملسمو

 "1111و 117941379 ؟1918و 7711١ ست) يكذوبتلا يرقُنملا ليعامسإ نب ىسوم ةملس يبأو 2 فكن

 « 0/8575 10786 ست) [ ليعامسإ نب] لمؤلاو ء (1108 هت)و 2 0/١( ترو ع (9ها/خ4و "60و

 ىيحيو « (0/8 ست) حارجلا نب عيكوو 2( 1325١( هت)و 2 1١71و 715٠١ ست) ليعامسإ نب نوراهو

 يبأو 2 404/١( خت)و « (”0416 ست) [ يرهزلا دمحم نبا] بوقعيو . 0/045 ست) نايفس نبا

 ست) يدقعلا رماع يبأو « (14159 ست) يمدقلا مصاع يبأو « (7ه1هو الؤغ88 ست) [يدهنلا] ةفيذح

 هت)و (778همو "44و "448١و 7947١8 ست) ءيرقملا نمحرلا دبع يبأو 203م اهت )و ح2 مالم

 نب رمعو « ةدابع نب حودو (هم9/11١١1/١) , دادغب خيرات ١» نيريس نب دمحم نب راكبو ء (4

 « يناسربلا ركب نب دمحمو ١ سنأ نب شيرقو « نيزر يبأ نب دمحم نب ورمعو « يماميلا سنوي

 ريكب يبأ نب ىيحيو « مزاح نب ريرج نب بهوو « (.50/1./08) : دادغب خيرات » ديزي نب هيودرمو

 . ينامركلا

 نب دمحم نب دمحم نب دمحأ رذ وبأو 2 يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ : هنع ىور

 نب ديعسو يلماحملا ليعامسإ نب نيسحلاو « رافصلا دمحم نب ليعامسإو يدنغابلا ناميلس

 //) « ليدعتلاو حرجلا ٠ متاح يبأ نب نمحرلا دبعو « )4705/1١9/4( « دادغب خيرات ٠ دارعلا دمحأ

 سيردإ نب دمحم متاح وبأو ٠ (0008/95/1) « دادغب خيرات ٠ راطعلا دمحأ نب دمحمو ,(

 ليقو نسحلا نب دمحمو « يريطلا رفعج نب دمحمو « (1611/174/7) « ليدعتلاو حرجلا ٠ يزارلا

 نب دمحمو « يخيراتلا كلملا دبع نب دمحمو : (178/118/1) « دادغب خيرات ٠ بتاكلا  نيسحلا

 خيرات » مصألا بوقعي نب دمحمو « (10100/19/4) « تاقثلا » رذنملا نب دمحمو « يرودلا دلخم

 . (19/4/164/4) ؛ تاقثلا ١ ةبورع وبأو ٠ دعاص نب دمحم نب ىيحيو ع )080/٠09/11( ؛ دادغب

 مود!



 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . 2 باذك» : شارخ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « هب سأب ال ٠ :ينطقرادلا لاقو

 . « بذكلا هيف قلطي ٠ يناستجسلا دواد وبأ ناكو

 . « رظن هرمأ يف :[ ةدقع نبا]ديعس نبا لاقو

 . رشبم نب دمحم نب ميهاربإ . هل زاجأو

 . « ةقث » : ةلصلا يف ةملسم لاقو

 ٠ . « فيعض » : بيرقتلا يف ظفاحلا لاقو

 ٠ يف مكاحلا هللا دبع يبأ دنع اهرثكأو ٠ تايورلا نم ريثك ىلع هل تفقوو : تلق

 26( بعشلا ١ و « ىرغصلا »و « ؛« ىربكلا ٠ يف يقهيبلا  هريغ نعو  هنعو « « كردتسلا

 » يف ةميزخ نبا دنع هتايورم لقأو ١ « ةيلحلا » يف ميعن يبأو « ةثالثلا مجاعملا » يف يناربطلاو

 . « دنسملا » يف رازبلاو « « حيحصلا

 دجأ مل (رايس نب دمحم) نع ثحبلابو «٠ (رايس) ىلإ ( نانس) هيبأ مسا فحصت دقو

 /ه ) ؛ دادغب خيرات » يف وه امك ( يذمرتلا رايس نب دمحم ) الإ !! همسا اذكه نم ةاورلا نم

 . ديعب وهو 2 01/5

 بيذهت »و « « خيراتلا ١ و « « ريسفتلا » يف هنع يربطلا ةياور عضاوم ءارقتسابو
 :يتآلا تدجو « مجارتلاو ثيدحلا بتك يف « هتايورم رئاسو «  هيمسقب «  راثآلا

 فحصتي دقو « ( نسحلا ابأ ) « ( ؟١7/04/1) « كردتسملا » يف مكاحلا هانك ١-

 (1571/187/1) « ىنكلا درس يف ىنتقملا ٠ يف يبهذلا هانك كلذكو « ( نيسحلا يبأ ) ىلإ انايحأ

 . « كردتسملا » يف مكاحلا هنع رثكأ دقو « (708 ست) ( نانس ابأ) يربطلا هانكو
 . (زازقلا نانس) انثدح راصف )2٠١1( مقر رثألا نم (دمحم) مسا طقس -؟

 نبا) انثدح راصف (راشب) ىلإ ركفلا راد ةعبط يف 2١58 ست) رثألا يف نانس فرحت -*

 زازقلا راشب

 هى



 يربطلا خويش مجعم ميملا باب

 خسنلا ضعب يفو « (رايس) ىلإ 1١1887( : ست ) مقر رثألا يف (نانس) فرحت -؛

 ش . هيف كشال يعبطم أطخ يناثلاو « فيرحت لوألاو . !! (راشب)

 تاعبطلا عيمج يف (رايس) ىلإ هيبأ مسا فرحتو! همسي مل (18574 ست) رثألا يفو -ه

 - تحت نم ةانثمب - (نايح) ىلإ ( ؟07ه٠١٠ه ست) مقر رثألا يف هخيش مسأ فحصت -5

 . ٠)1979/195/90( بعشلا » يف امك « لاله نبا : وهو تحت نم ةدحومب (  نابح) حيحصلاو

 : لاق زازقلا نانس نع ةبقع ينثدح » : هيف لاقف ( ١1١75 ست ) مقر رثألا امأو -

 هيف لاق يذلا (7/497 ست) مقر رثألا رركم هنأل ؛ هيف بيرال أطخ وهو . « ..رضم نب ناسغ انث

 (نع) (نب) ةظفل تراصف . « ..رضم نب ناسغ ائث : لاق يرصبلا نانس نب ةبقع انثدح :٠

 .!!! مهريغ نم وأ !! خاسنلا نم ًامهو (زازقلا) ب ٠ (يرصبلا) لدبتساو

 . دانسإلا اذه رركتو (2050؟) رثألا يف (سنوي) ىلإ (ىسوم) نم هخيش مسا فرحت -8

 )١/94/ « تاقثلا »١و 2 (1ها4/4١١/04)و 2 (1١1961//؟ا/4/0) « ليدعتلاو حرجلا ٠ : رظناو

 لادتعإلا نازيم » و « )0178/677/1٠( « لامكلا بيذهت هو 2 (1870/84/ه) ٠ دادغب خيرات »و 2«(

 و 2 ٠ )1١/064/١1( ءالبنلا مالعأ ريس »و « (0501/584/9 ) « ءافعضلا يف ينغملا ١ و « (7751/ها/ه/م) «

 ٠ )١/ بيذهتلا بيرقت هو 2 (975/181/4 : بيذهتلا بيذهت هو )191/187/1١( « ىنكلا درس يف ىنتقملا »

 . (1750/491) « يربطلا ريسفت لاجر » و (1517/51/9) « نازيملا ناسل هو 2( هد“”"/4 ل

 *١١  ةنس يفوت : يرصبلا « يلهابلا « نانس نب دمحم . ركب وبأ -زييمت 3١ ,

 تبث « ةقث « ةرشاعلا رابك نم .

 . ىيحي نب مامه : نع ىور

 . يراخبلا : هنع ىور

 حرجلا و٠ )81١/1١١9/1( : ريبكلا خيراتلا »و « "01/7 « ىربكلا تاقبطلا » :رظناو

 هو 2 ( 554/580/١ ) « حيرجتلاو ليدعتلا » )1١184/04/9( « تاقثلا دو « (1917/70/9/7) : ليدعتلاو

 )1١87/4/ « بيذهتلا بيذهت »و « ( :840/1075/9) « فشاكلا ١ و « ١/90”8//07719( ) « لامكلا بيذهت

 . (08ه/١/585) « بيذهتلا بيرقت هو ء ( "4

 هم



 .ريكانم بحاص : يرزيشلا « نانس نب دمحم زييمت - "14

 . ةيلع نبا : نع ىور

 واع (0509/090/6) « ءافعضلا يف ينغملا ١ و « (7500/ها/ه /؟) « لادتعالا نازيم ٠ : ريظناو

 ْ . ( 59/؟ /99١/ه ) « نازيملا ناسل »

 هه هه هه ه8 ه8

 ١- يراخبلا ركسع نب ركب وبأ )5501(

 يذمرتلاو ء ح "397 : ملسم) ٠ (يئاسنلاو

 ) ر4ه : بط / ٠١ش (

 (شك / ره :هت)وء(شا/راد :خت)و ء(شك/ر'كا : ست)

 ديود نب ةرامع نب ركسع نب لهس نب دمحم . ركب وبأ «  نب ركسع نبا : لاقيو
 مستور  نم « نيتئامو نيسمخو ىدحإ ةنس يفوت : يدادغبلا مث « يراخبلا . مهالوم « يميمتلا

 ةرشع ةيداحلا ١ ةقث

 و ه١10 ست) ميركلا دبع نب ليعامسإو , (05510 ست) سايإ يبأ نب مدآ : نع ىور
  4خترو < ( ؟14918و 18ككاو 7ك ؟"هذاو ؟طدمالو ؟طاالثو ؟؟١طضو ؟١/111و ل40١ 11و

 ١ نب ديعسو ,(44هو 84ةو "١8و طاهو مطءهو 1مهو ؟الاو 194و 1١و 14١1و ١١١1و 74و 38و "1و

 نب قازرلا دبعو .(س ءم)و . (1450 هت)و 2 (11040و 1١8١7و 15468و م"8 سست) ميرم يبأ

 ست) مأمه ٠١6١4 ديع « رهسم يبأو . (س)و . (؟9460و1848و 16*#والاه هت)و ع ("175و

 (؟5117 ست) حلاص نب هّللا دبعو « (450 هت) رهسم نب ىلعألا ٠ قراط نب عيبرلا نبا ورمعو

 نب ىيحيو . (سع ءتاءم). (685١هت) يسيئتلا ناسح نب ىيحيو 2 (1855 هت) يرصلا

 هت) ةلاضف نب لضفم نب ةباوث يبأو « 5148 ست) حلاص 01١4 .

 بلاط يبأ نب ميهاربإ : ةهنع ىور ١ نب لهس نب دمحأو 2 (مه.09/141/) « كردتسملا

 دوراجلا نب يلع نب هللا دبع دمحم وبأو 2 )1501١/49١/١( « ةناوع يبأ دئسم و دحاولا كلام

 ه6



 يربطلا خويش مجعم ظ تالا
 « ةميزخ نبا حيحص » ةميزخ نبأ قاحسإ نب دمحم ركب وبأو 2 (11/١7/ه/١) « ىقتنملا » يروباسينلا

 . (5715/141 /؟) « كردتسلا ١ ىعبضلا دمحأ نب دمحم نب رفعج وبأ « 0417/84/1

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ًالوج )0 ًاظفاح )0 ًاقودص

 ىنثملا ةطساوب (؟١107١1١5 ست) مقر رثألا « ريسفتلا ٠» يف هنع يربطلا ىورو : تلق

 . يربطلا ريغ نم )0 دانسإلا ىف ةدايز وأ ( أطخ هنأ رهاظلاو

 « دادغب خيرات ١و (159051/1؟4//19) ١ تاقثلا ١ و « (7١16/؟1ا/ا//0) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 ىنكلاد»و « (4441/191/1) :« فشاكلا »و « (0179/890/50) « لامكلا بيذهت هو « (81/١18/ه)

 ركذ »و 2 )١/ 1١١0/44( « نيثدحملا تاقبط هو 2 )8١4/111/١( : ىنتقملا» و ("”0/1/1) « ءامسألاو

 يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو ((141/ ملسم لاجر هو .« ٠١80( /17؟1/؟) : نيعباتلا ءامسأ

 و 2 (055/184/5) « بيذهتلا بيذهت »و « (444/415/؟) « دشرألا دصقملا ١ و ء (1581/557/1) « ملسمو

 . (73777 /491) « يربطلا ريسفت لاجر دو « (0470 )587/١/ « بيذهتلا بيرقت ٠

 م.م عه مه هه

 ("404) يطامنألا رفعج وبأ 7

 (يئاسنلا)

 (شا١ /ر١ : ست) : بط)

 يذلا رثألا اذه يف وه امك « حلاص هدج ىلإ بسني دقو - ملاص نب دمحم « رفعج وبأ

 نبا) ب فورعملا يدادغبلا يطامنألا ديزي هدجو ؛ حلاص نب ةيواعم نبا : ليقو - يربطلا هقاس

 . مهو امبر ٠ قودص « ةرشاعلا نم . طساو نم هلصأ : لاقي (جلام

 . (س)و 2. ( "45547" ست) يبالكلا ماوعلا نب دابع :_نع ىور

 . (5/:15717/1) « لماكلا ١» بتكملا بيبش نب نسحلا يلع وبأ :_هنع ىور

 . ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ًايفقاو ناكو « هب سأب الو « مهو امبر ؛ ًاقودص

 مهيآك



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 .« يربطلا ريسفتل : امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ : تلق

 بيذهت ١و 2 (177/90/4/8 ) ؛ دادغب خيرات هو 2 (19447/117/4) :؛ تاقثلا ١ :_رظناو

 « (اله0/4.05/9١) «٠ بيذهتلا بيذهت ١و 2 (010/555/5) « فشاكلا ١ و « (47/5/55//05110) « لامكلا

 . (9//"/47144/ ) « نازيملا ناسل ١و 2« ("505/ه١/017) « بيذهتلا بيرقت هو

 :وه رخآ وارب هبتشي دقو

 « نمحرلا دبع نب حلاص نبا دمحأ : لاقيو دمحم . ركب وبأ زييمت 6

 نم « نيتئامو نيعبسو ىدحإ ةنس يفوت : يدادغبلا , (ةجليك) بقليو « يفوصلا « ىطامنألا

 . هل جرخأ يئاسنلا نأ تبثي مل « نقتم . ظفاح ع ةقث « ةرشع ةيداحلا

 . ليعامسإ نب دمحمو ١ ىيحي نب ةلمرحو « لوألا دبع نب نيسح :نع ىور

 . ىسوم نب دمحم نب دمحأ ركب وبأو « ةدقع نب دمحم نب دمحأ :هنع ىور

 و 2 1889/907/4) « دادغب خيرات دو « (1870/181/؟ ) ؛ دواد يبأل يرجآلا تالاؤس ١ :رناو

 بيذهت هو 2 (57/501//؟ ) « ظافحلا ةركذت هو « (2544/9ا/9/؟0 ) « لامكلا بيذهت هو 2281/1 ه+ح/ه

 . )055/5484/١( « بيذهتلا بيرقت ١و )58/٠٠١/9*"(2 « بيذهتلا

 (؟١66 : هت ) يودعلا حلاص نب دمحم "1/1

 ( شا/را : هت : بط)

 دجأ ملو . هفرعأ مل , اهقوف امف « ةرشع ةيداحلا نم « يودعلا « حلاص نب دمحم

 خيشلا هل ضرعتي ملو (1/1/1) « دئاوزلا عمجم ٠ يف امك « يمثيهلا يلبق هفرعي ملو « ةمجرت هل

 ملف ٠ ةيفوصلا تاقبط ٠ بتك تعجار دقو « لوهجم يفوص هنأ رهاظلاو « ئشب (/8/ه١/14) ركاش

 . هدجأ

 )١ «رازبلا دنسم ١ ديزي نب دمحأو ء ١5٠١ هت) يراصنألا هللا دبع نب دمحم: نع ىور

 نب دامح] ةماسأ ىبأو 2 (08م8/7.ه/ه) « طسوألا مجعملا ٠ ىفعجلا ىلع نب نيسحو « 1

 هناب/



 زهالو ء 0180/16/1) ؛ ءايلولا تامارك : يودعلا حلاص هيبأو « (418/18/م) ٠ رازبلا دنسم ٠ [ةماسأ
 /944١/؟) « رازبلا دنسم »ه دعس نب ميهاربإ نب بوقعيو ٠ (615/1) « ءايلوألا ةيلح د يميمتلا رفعج نبا

 . (/0/981/9) « رازبلا دنسم ٠ [ريرضلا] ةيواعم يبأو عا(

 نب هّللا دبعو. ٠ )9589/1//١1117( رازبلا دنسم و رازبلا ورمع نب دمحأ ركب وبأ : هن ىور

 « طسوألا مجعملا ١ ةمثيخ يبأ نب دمحأ نب دمحموع )16/١( ه ءايلوألا ةيلح د يومألا ديبع نب دمحم

 ش .( هن 1/مدوإو)

 درو ثيدح ىلع ًاقلعم ا دئاوزلا عمجم ١ يف يمثيهلا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « همجرت نم رأ ملو ؛ يودعلا حلاص نب دمحم هيفو ٠ : «طسوألا » يف يناربطلا دنع هقيرط نم

 نب دمحم انثدح » : لاق (04154/810/0) « طسوألا » يف يناربطلا دنع وهو : تلق

 دبع نب ديجملا دبع انثدح : لاق يودعلا ملاص نب دمحم انثدح : لاق ةميثخ يبأ نب دمحأ

 دنع يتنسب كسمتسملا » دلك يبنلا لاق : لاق ةريره يبأ نع ءاطع نع « هيبأ نع « زيزعلا

 . ىهتنا . « ديهش رجأ هل يتما داسف

 وأ عباطلا نم أطخ « طسوألا » يف يذلا نأ ودبيو ع « كسمتملا » ظفلب عمجملا يف وهو

 !! خسانلا

 حلاص نب دمحم هيف يمثيهلا لاق ٠» : لاقو (151/5) , ضيفلا » يف يوانملا هركذ دقو

 . ىهتنا . 2. هنسحل فنصللا زمر دقو ىهتنا . تاقث هلاجر ةيقبو « همجرت نم رأ ملو « يودعلا

 سابع نبا نع (5508/198/4) « باطخلا روثأمب سودرفلا » يف يمليدلا قلعو : تلق

 نيتفوكعملا نيب امو . ؛ ديهش ةئام رجأ هل , يتمأ داسف [دنع] يتنسب كسمتملا ٠ : ظفلب ًاعوفرم

 . ًاوهس وأ « طخ تطقس اهلعلو « سودرفلا» يف تسيل

 يتنسب كسمتملا » :لك هلوق (114/ )١ «لوصألا رداون ه يف اضيأ يذمرتلا ميكحلا قلعو

 . « رمجلا ىلع ضباقلاك يتمأ فالتخا دنع

 مه هاه هاه ا ها#6

 هنمم



 (شا/ر١ : هت : بطر

 ةمجرت هل دجأ ملو , هفرعأ مل , اهقوف امف . ةرشاعلا نم « يبتعلا « رخص نب دمحم

 ىلعألا دبع نب دمحم) ب َنِرَق لب « هب درفني ملو « يربطلا دنع ربخلا اذه ريغ ىلع هل فقأ ملو
 ركاش دومحم خيشلا هَّجّرَخ امك « قيرطلا اذه ريغ نم ثيدحلا مص دقو « ةقث : وهو (يناعنصلا

 . ئشب هتمجرتل ضرعتي ملو « هلفغأ دقو ٠ (140/84/4) ؛ راثآلا بيذهت ٠ ل هقيقحت يف

 . (١5١؟ هت) يميتلا ناميلس نب رمتعلا : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : ةنع ىور

 ثيدحلاو لاجرلا بتك يف ركذ الو « ةمجرت ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 يدي نيب يتلا

 بقلي . يرصبلا « يميتلا « ناخرط نب ناميلس نب رمتعم « دمحم وبأ :انه هخيشو

 رابك نم « نيتئامو نينامثو عبس (147) ةنس يفوتو . ةئامو تس )1١5( ةنس هدلوم ؛ (ليفطلا)

 بحاص نوكي اذه ىلعو « « ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا » يف هل تمجرت دقو . ةقث « ةعساتلا

 ملعأ هللاو « ةرشاعلا نم ةمجرتلا

 : وهو ( يميتلا ) نم تفحصت دق هتبسن نوكت نأ ىشخأو

 هذه نم هنإف « ينارهطلا ٠ ىميتلا ؛ سودس نب رخص نب دمحم زييمت 5

 . نيتئامو نيتسو نامث ةنس يفوت دقو « ًادج بيرق ؛ دارملا وه نوكي نأ لامتحاو « ةقبطلا

  مصاع يبأو « برح نب دمحمو « يديمحلاو . صفح نب نيسحلا : نع يور

 ىيحي نب دالخو

 . ( ؟11/58/» ) « ناهيصأب نيثدحملا تاقبط ١» : رظناو

 هاه مه © سه ا # هم

 (؟55744) يزارلا دابع نب دمحم تكاله

 هز



 ( شا /را : ست) : بط )

 ه يف يقهيبلا هثيدح ميرخأ , اهنود امف ٠ ةرشاعلا نم : يزارلا . دابع نب دمحم

 . « فيعض » : هيف هلوق هنع لقنو ٠ ينطقرادلا قيرط نم )175/195/١( « مامإلا فلخ ةءارقلا

 ننس» يميتلا ميهاربإ نب ليعامسإو« (50144 ست) دمحم نب جاجح : نسمع ىور

 )4/4٠7/١( «ينطقرادلا

 . (4/507/1) « ينطقرادلا ننس» يذمرتلا يملسلا ليعامسإ نب دمحم : هنع يور

 . « يربطلا ريسفتل  امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ : حيرجتلاو ليدعتلا

 ثيدحل هتقايس ضرعم يف )475/144/١( « مامإلا فلخ ةءارقلا » يف يقهيدبلا هركذ دقو

 يبأ نب لهس نع « يميتلا ميهاربا نب ليعامسإ « يميتلا ىيحي يبأ نع « هقيرط نم هدروأ

 . « ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم » . ًاعوفرم ةريره يبأ نع هيبأ نع « حلاص

 نب ليعامسإ ينعي يميتلا ىيحي وبأ ٠ : ينطقرادلا نع هدنسب ثيدحلا بقع لاق

 . « نافيعض « يزارلا دابع نب دمحمو « ميهاربإ

 ضرعم يف « هفيعضت ًاضيأ ينطقرادلا نع 1١( /1) « ةيارلا بصن ٠ يف يعليزلا لقن دقو

 ىهتنا. « فيعض وهو يزارلا دابع نب دمحم هب درفت ١» : لاق ثيح روكذملا ثيدحلل هجيرخت

 , هب حرفُي الو « فيعض وهف : تلق

 نب ناميلس ىلوم « روعألا « يصيصلا دمحم نب جاجح . دمحم وبأ :انه هخيشو

 ةنس يفوتو ٠ ًاطبارم ةصيصلا مث « دادغب لزن « لصألا يذمرت «روصنملا رفعج يبأ ىلوم « دلاجم

 دقو « هتوم لبق « دادغب مدق امل هرمع رخآ يف طلتخا هنكل . تبث ةقث « ةعساتلا نم 200“

 . « ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا ٠ يف هل تمجرتو « ًاقباس هتركذ

 (١1؟1) يلتخلا رفعجوبأ 5

 (حصي الوإ! ًادحاو اثيدح : يراخبلا)

 هزم



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ( شا“ /را* : ست) : بط )

 يفوك هلصأو « يدادغبلا « يلكُعلا . يلتخلا ١ ىسوم نب دابع نب دمحم , رفعج وبأ

 ناكو « ءىطخي « قودص « ةرشاعلا نم « (ةلودنس) وأ « (الودنس) بقللا - يطساو : لاقيو -

 . حصي الو  هنع ىور يراخبلا نإ : ليقو  سانلا مايأل ظفحو « رابخأ بحاص

 ست) يئاكبلا هللا دبع نب دايزو 2« (18970 ست) ناذاش رماع نب دوسألا : نع كور

 نب ديلتو 2.0 604 ست) يفئاطلا ميلس نب ىيحيو « (88/“ خت) ليضفلا نب دمحمو

 . )١15١/5( « الوكام نبا لامكإ » يرجهلا ىيحي نب ديبعو « (177/191/1) « ةباحصلا لئاضف : ناميلس

 نب نسحلاو « (851/104/1) « طسوألا مجعملا ٠ يناولحلا ىيحي نب دمحأ : هع ىور

 . )578/151/١( « مجعملا ٠ يلصوملا ىلعي وبأو « (17117/14/97) « ريبكلا مجعملا » ناطقلا ةيولع

 نيعم نب ىيحي تلأس » : دينجلا نب هللا دبع نب ميهاربإ لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 «هيف يل صخرف ؟ ةيبرعو ًارمس هنع بتكأ امنإ:تلق . هدمحي ملف ىسوم نب دابع نب دمحم نع

 ! « رظن هرمأ يف ٠ : ةدقع نب سابعلا وبأ لاقو

 . « انايحأ ئطخي » : لاقو « تاقثلا » باتك يف نابح نبا هركذو

 . « بئارغ بحاص » : «داشرإلا » يف يليلخلا لاقو

 ىلع دحأ هعباتي ملو « يراخبلا خويش يف يدع نب دمحأ وبأ هركذ ٠» : يزملالاق

 « خيراتلا ٠ يف هركذ دق هنإف ؛ حميحصلا وهو ١ يكلا دابع نب دمحم هخويش يف اوركذ امنإ ! كلذ

 ةياور هنع هل اندجو الو « خيراتلا يف اذه ركذي ملو « هتمجرت يف هنع هانيكح امك « هتافو ركذو

 . ىهتنا « ملعأ هللاو , هتافنصم نم هيلع انفقو امم ءيش يف

 يطساولا ىسوم نب دابع نب دمحم : « ةرهزلا » فو ١ : « بيذهتلا » يف ظفاحلا لاق

 . « ًادحاو اثيدح يراخبلا هنع ىور

 ةياور يف ءاملعلا فالتخا ببس لعلو ؛ « فشاكلا » يف هركذ يبهذلا رأ ملو : تلق

 دابع نب دمحم : لثم « دلبلا وأ , ةينكلا وأ ءمسالا يف هكراش نم ٌدْدَعَت , هنع يراخبلا

 ١ذزه



 . مهريغو 3 يئانهلا دابع نب دمحمو ؛« يزارلا

 مهنع ىور نم هو 2« (19481/114/4) ٠ تاقثلا » و « (14/19/8) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 واع (484/6) «داشرإلا ١ و ١ (مح1 /97/9) « دادغب خيرات ١و« (؟7/145/1) ٠ حيحصلا يف يراخبلا

 )١١8/94 « بيذهتلا بيذهت »و « (ا/ا/**/9/5١) « لادتعالا نازيم هو (ه"؟1/447/؟ه) « لامكلا بيذهت »

 « بابلألا ةهزئ »و « (47 4/8 /ا0) « نازيملا ناسل »و ,« «٠ )04945/485/1١( بيذهتلا بيرقت هو 2 (*91/

 ش . (778/454 ) ( يربطلا ريسفت لاجر » و « ١( 5/0 /طالة/1)

 (؟910١7) يرتخبلا هللا دبع وبأ 81017

 (ةجام نباو « دواد وبأو , يراخبلا)

 ( شا /ر١ : ست) : بط)

 ليقو «  يدسألا , ىرتخبلا نب ةداّبَع نب دمحم - رفعج وبأ : ليقو - هللا دبع وبأ
 . لضاف « قودص « ةرشع ةيداحلا نم : يطساولا - يلهابلا : ليقو ؛ يلجعلا

 . (50910 ست ) ىسوم نب هللا ديبع : نع ىور

 . (155/4//18801 ) « تاقثلا » يملسلا هللا دبع نب سينخ : هنع ىور

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . وحنو بدأ بحاص ناكو ًاقودص

 نوكي نأ لمتحي « « ريسفتلا » يف يربطلا هنع هاور يذلا « درفلا رثألا اذهو : تلق

 . ( ةرامع نب دمحم) نم ًافرحم

 ( حيرجتلاو ليدعتلا ١ نم هتمجرت يف ( دابع) ىلإ ( ةدابع) هيبأ مسا يف فيحصت عقوو

 « ًازمر ال « هنع يراخبلا ةياور ىلإ ٠ « بيذهتلا » يف ظفاحلا رشي ملو « « لامكلا بيذهت هو

 وهسلا وهأ !! يردأ الو . هنع ةجام نباو « دواد يبأ ةياورل ةباتكلاو زمرلاب ىفتكاو « ةباتك الو

 .!؟ امهالك مأ !؟ طقسلا مأ !؟

 هذ؟



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 ااا اا مت ةة101ة1<ة1«“

 دمحم) نع « يربطلا تاياور لك يف دارلا وه هنأ هللا همحر  ركاش خيشلا مزجو

 اذه أطخ لامتحاب لوقلا تلصف دقو « ةياور ةئاملا نع ةدئاز ىهو ! !  ريسفتلا » يف ( ةرامع نبا

 . ملعأ هللاو . كانه عجارتلف اذه يباتك نم ٠ يدسألا ةرامع نب دمحم ةمجرت يف مزجلا

 نم ةيمست »و (1//15501؟١5/9 «تاقثلا »و « ( 75/17/80 « ليدعتلاو حرجلا » :رضظناو

 ىور نم ١و « //1٠١75/551( ) « يراخبلا حيحص لاجر »و (19؟١/4/50 ) « ملسمو يراخبلا مهجرخأ

 /1411//؟0) « لامكلا بيذهت ١ و ء« (ه::/9/<<5)« حيرجتلاو ليدعتلا » و « )511/5704/١( « يراخبلا مهنع

 « بيذهتلا بيذهت ١ و « )١١721/494/1١( « نيثدحملا تاقبط هو « (1910/184/59) ؛ فشاكلا : و 2« (هز"اه

 . (؟75/44) ٠ يربطلا ريسفت لاجر و « ( ه١44197/48/1) « بيذهتلا بيرقت هو « (400/51/4)

 ١ يسيقلا هللا دبع وبأ )4"(

 ةعبرألاو . اثيدح ؟6:مو « خ) (

 بط) : واهار/؛١اش(

 (ش4/را9١ قت)و (شا// ر"ه هت)و (ش"/ ر 8 خت)و (ش١؟/ر ١457 ست)

 ةنس يفوت : يرصبلا «٠ يناعنصلا « يسيقلا ؛ ىلعألا دبع نب دمحم «. هللا دبع وبأ

 . ةقث « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو سمخ

 2 (141الالو 585 هت)و 2 (8119و 590 ؟ا/و ة؟9ا/و 8١١64 سق) لضفملا نب رشب : نع فور

 ست) ثراحلا نب دلاخو 2 0477و م5407 ست) نادرو نب متاحو ء(15١٠1و 7508و 7١5 قت)و

 (س « ت)و 2 ١5494( قت)و . (094 هت)و 2 (578417و "ماو هز ١7و ١؟ا/هنو 18١4و "48١4و ١"

 ١854 ست) ةنييع نب نارمعو ٠ (5* قت) قازرلا دبعو ء(ق . ت) . (37هت) ةنييع نب نايفسو

 و ١707و ١٠١ ست) يناعنصلا روث نب دمحمو « 05051 ست) مالس نب نوعو ء(ت)و .(5170"و

 ليش نضع يضشتس ضف ضف ضف ا ا ل سا لس ول

 ورا"455و !"؛"ل١و !"4758و ١"١45و ١"4ا١هو ١"١51و 841١و ١"ا/#و !"ا/ل1و ١"""هو 1“ و

 و ا8١/”7و 085١و 59١"١1و 7١"ةك4و ١"5م65و ١"ةزخكو ١"هرزحو ١"هكللو ١"هدهكو ١"هاثكو *هأ

 هذ*



 ا

 نطفي

 ١4

 ١4

 ١ ا

 ١4 ؟

 ١ هلم

 لتفف

 ١ ةوس/4

 ١ هوا

 لالش

158 

1555 

1 

 نكين

 م

 زالكدا

 نوفل

1 

 ك8

 18م

 للخفإأ

 ام

16941 

1014 

 مالالكو

 ١ة4و

 1١4 ١1ا/هو

 4١م هو

 445١و

 4411١1/و

 ١هم١٠و

 647١و

 ١ههرمو

 ١هو0١4و

 1511و

 ا١؟ها١11و

 اككك9و

 15844" و

 ١ا/1ةو

 ١مو4و

 ا١الكا١٠٠و

 اابابالاو

 ا١ا/و1*و

 6١411١و

 اللخححو

 18ه14و

 ١ماالاو

 1م4ة1ك1/و

 و١198

59 
 ١ ةالالو

 ١؟11/4و

 4١ه هو

 48151١1"و

 0١446١و

 615١1هو

 6585١و

 ١هكك١و

 ات5دحنو

 ١١7 ؟هو

 ا5١كه1هو

 ١151/4 5و

 5456١"1و

 155/١و

 ١ا/ة4"4و

 ا١الكاهو

 ااا و

 471/١و

 814١و

 مالو

 ا١مهاخاو

 1841/44و

 18978١و

 و1١3471

 ١4١لككو

 ١؟؟1١و

 ١؛ةههعو

 44801١/و

 ١هدا1الو

 ١ه1كة1و

 6486١1و

 ١هكهحكو

 ١51١ 4ا/و

 5١هكو

 565١و

 اتالتمو

 566١هاو

 االاوكو

 45/١*و

 االالالو

 ااروبالالو

 4١و

 1815 5و

 8١*١٠188و

 امهفكو

 امالكعو

 اذقهخ5و

 ومه؟١9

 اممععو ١1/499

 ١4 6:١ه6و

 ١؟؟51"و

 4١:هذاو

 4١م1هو

 ١هءاككو

 1مو

 6٠١؛5؟و

 ١هالاهو

 64١51١و

 ١ 1بإلو

 5١هكمو

 ١تالالكو

 568١و

 االاث4و

 ا١ا/4ة12و

 ا١الكاةو

 ا١االث١و

 وو

 ا1374ا/و

 ١مالمالو

 86١ه41و

 مالو

 5١194.6و

 اوكككو

 سولو ١مموأعو

 4١هالاو 14055١و

 ١ة1"١١4و 4١"١ملو

 ١؟"هإلو 459١و

 4١مهدو ١؟481او

 ١6 ١هالو 448١6١و

 ١ممرسعو ١هالا5و

 ١ههاالو ١ههدكو

 ١همالاثو ١هرملكو

 اتالالءو 51560١و

 اةلملو ١؟"ه١و

 اكمذكو ا١؟هالثو

 ا١ةملخاو ذكالمكو

 االء؟4و ا5١؟١9و

 ١الاولو 185١و

 444١و ١ا/19و

 ااعرو 51/١

 ا1١م19و 81١1و

 104١18و ١ا/499و

 امسرعو 1مءكو

 1844و 18475و

 86١ه4و 186؟49"و

 اممال١ءو ا8١ه16و

 ١9١الاو 7١19"هو

 و*١9 و1475"1١9

 ها

 ١١ ىكو

 419١و

 454١و

 4855١و

 ١ةهدكمو

 ١ه؟16و

 6١م 1و

 ١هلهدو

 511١و

 586١و

 5١هقؤكو

 اةمك1و

 اا كالو

5535 

 ١ا/هدوو

 وه4تلا١ا

59 
 و١ة١5:8

 و54؟"١4

 ا/اا/و ١

 والا44؟١

 وةءه١6

 و1١؟4؛ه١

 هكحو ١6

 وكلؤهة١ا

 و1١١؟كا

 و5"1١154

 وه١ككا

 و461١ ١5

 و١4

 و41؟/١

 وهوكه/ا١

 االكككو

 8191١/و

 5١4١و

 4١"4ةو

 455١و

 ١43١و

 ١مالاث1كو

 64548١1و

 644١و

 ١هولدو

 اكو

 54١هدو

 اككد4ى1و

 ادلككو

 ا١الءهكو

 االكككو

 ١ا/هاغفذو

 و4لات/ا١

 64١؟4و

 1١١؟هو

 1541١1/و

 ا5١ا/14و

 551١و

 1/5١/1١1و

 عمو

 ا١الهوؤكو

 االلو1و

 و

 و

 و 04١1/4١و ١1/8919 ١185١و 1ا/مالالو

 1814و

 امكاوو

 18455و

 ا١مههقو

 18444و

 ١ة١ىلو

 همو "١9

 ام١مكو

 رسسو

 184١هش0و

 ا١مه5حو

 ا١ممى54و

 اوكءلو

 و١554

 ١18:9و

 امروكو

 18464و

 18689١و

 18445و

 511١1هو

 ة17/هو ١

 ١8١ 44و

 "١8 كالو

 1844و

 ا١مهومو

 184846و

 اول59و

 و١4



  5وم١9"4 ؟و "١94

 951١و ١ةتل1و

 4١49١و 5 ١98459

 ؟1965١و 94١5و ١م

 4١5")و 46١7و 04

 ؟١مماو 6١5ه #47و 48

 ؟همامو ؟١الارإبو

 ؟١ةا/هو 91١5ا/4و ؟.وما/

 ؟للدكو ١١7متر 5١15#

 ؟1١ءالو ؟1١؟1/4و ا

 ؟١هزالو ؟!هددو

 ؟اودوكو ؟ا5ه.عو "ا١54

 ؟1م1و "ا م1هو 8

 "7179و 75و 0

 "4١11و 896١١75و ؟؟١١5“

 ؟1و و1

 و 1ةمالقو 1466و ةههمو 1ة6مةو  :1465و١545 و؟/ا١95 و١94846
 و 9084١و 91/45١1و 9١الا١ "و ا١ذكفحو !١ةحلفخو )ةكالتو ١ةكهزو !١ة4ةو

 و ١١5"١و ؟١ا١الو ؟١لءمو ؟١دالمو ؟569"هو ؟.دا"##و !؟ةماو 19454و

 و 1١7ما"و ١7"الءو 5094و ؟؟وملو ؟كاباو 55 ؟؟وو و

 و ؟١ةاالو 6١5+ملو ؟١هددوو ؟١441١٠و 5١ 4الهو ؟4١٠هالو 448١57و 45١9و

 و ؟1١ل0١5و ؟١الاهو ؟١الاهو ١5”تخلمو ؟١امذاو 59١5و 5دتلحو ١5هالالو

 و 911١75"و 5058و ؟١لخالو ؟١لكحو ؟١ذكمو ١5م" 4و ؟١لكفو ؟١حكاو

 و 66١١1و 45١١5و ؟١١5"الو ؟١١5“و ؟١١؟4و ؟:فففو ؟ءفزمو ؟١فححو

 رو ؟١؟148و ؟١5؟"هو ؟١؟84و ؟١؟؟و ؟!١5١١+و ؟4١١هو ؟"4١١؟و ؟119١و

 و 578١5و ؟4١ال١و ؟4١ هالو ؟4١"4و ؟458١و ؟١"44و ؟1"و#و 7١1 ع.و

 و ؟15715و ؟5١؟98و ؟١؟16و ؟١هرزهو ؟!١هالءو ؟1ههعو ؟648١و ؟!ه"؟و

 و ؟1١8١/و ؟١الث١و ؟١الث١و ؟1١ا/ه١و ؟١ا/44و ؟1/9١هو ؟ا5ؤ1و ؟151/5و

 و ؟١99١و 94١5و ؟١ة5.و ؟345١و ؟1 19و 5184و ؟1 ماو ؟ا41الو

 و ؟45١5و ؟؟١ة6و ؟؟ءلمو ؟؟١الالو ؟؟١كللو 7؟144١و 7؟44١و 5١٠7و

 و ؟؟ا9ا/و ؟؟185و ؟؟11/5و ؟؟154و ؟!15و ؟؟14١و 7؟54١و ”7؟١1"9و

 و 1115و ١171و ؟17ءزلو 1050و ؟؟94و 7740و ؟؟الوو 771/1

 و 71427و ؟5؟9555و ؟؟"8١41و ؟؟41"7و 17/4 7و و 717مل لاو لو ل

 ١748و ؟7؟4ا/1و 8

 ؟و 77 هفخو

 ؟041١46و ؟:تداو 48

 ”"55+١1١و «"؛هَذاو

 7481749 ؟4815و

 114441 1445و 7

 ؟هاا١و ؟هاك١اكو "ةءاق

 ؟هكومو ؟هكؤدو هاما“

 و ؟؟هالالو ؟؟هالثو ؟؟هداو ؟؟ه84و ؟؟هزالو ؟؟هدبو ؟؟1ة5و ؟؟445و

 و ؟4446و ؟؟الد“و ؟؟ةكو ؟؟ةكأو ؟؟545و 175“ 75و “١و

 و "1تاهو "؛هدالو ؟4هداو !؟1244غو ؟8١424و !؟4ت71؟و !4؛ها١؟و ؟؛ةدفذو

 و 75807و 7548١ 7و ؟41ا/ا/ا8و ؟؟ا/11و 71/4 ؟5ا/14و ؟4ا/١مو ؟ةكإلو

 و 5445و !؟591ا/لو ؟4"59و !4474و ؟4ةل4و !؛ةل١و ؟١١4941و ؟؛مقالو

 و 15018و ؟تءاكدو !؟ت61١و ؟هدالالو !؟6دا"؟4و 7تداخءو لةدلالو ؟ةدحقو

 و ؟ه؟ا/هو ؟هكالاو ؟تالز١و ؟ها١ا/لو ؟هكءمو ؟هكدبو ؟هل8ىو ؟هزكالو

 و 567844و ؟ةلكالو ؟هظكهو ؟تا"هالو ؟هل47و ؟تا#و ؟هظللاو ؟هكو4و

 هذه



 و 1644و ؟هككاو ؟هكماو ؟هككاو ؟هققو !هكسو ؟م151و !هكلكو !هلنخو !هطدكو ه4
 و ؟ه505و ؟هدهؤالو ؟6ها/و ؟هدماو ؟هم7“و ؟هد19و ؟هدامزو ؟ةهدلالو ؟ةداؤو ؟هؤةذالو ؟8481

 و ؟6ا/1/4و ؟هالزالو ؟هالهؤو ؟هالهالو ؟هالطالو ؟هدحالو ؟هحححو ؟هككلو ؟هكك0و ؟هككالو ؟هكلل

 و "ه1106و "1١ه5و ”01144و "0474و "184١و !؟هزككو ؟هزهؤو ؟05844و ؟همزاك؟و ؟58014و 8

 و ١3تاو "0514و ”ءدتلرو "ءم55و "ءم9#و ”١م14خو ”"؟مل6و "١هلدو "ءهدحو ”13١حو 55

 و "”ءالهزو "”ءااخإو ”ءالإ9و ”ءالدالو "ءاللحو "ككاو "ءكممو "ءكالكو "١كمكو "ءكماو ”*541*

 و "هما"او "0١لافو ”"١لاهو "١نحقو "هالامور ”ءالثدو ”ءا/زكو "ءاللدو "ءالالاو ”ءالكاكو "المو

 و 3239و ”اةللاو ”١ةلزلو "ء١فلمو ”١لل١و "ء06دكو "١لخمو "١مالالو ”١مالءو "*هلمكو ”"الكك

 و "لدحر "اقرلقو "فلو "ءفالكو "قلو "3١و "ءفكاكو "١ةمالو 30415و "555١و "م

 و "97١1و "زءمقو "لدوكو ")59١1و ")اكو "الو ”١1؟الو "14١1و ”١1"و ")دو ”"لدك

 و "ا١الا١و "14١١و ”45١١و "١١الو ”"8١١“و "5١١1و ”“١١١“"و ")١١و "١١١١و "1١١٠و

 و ١711759" "1778و "778١و "١؟؟هو ”١؟١1ا/و ”")؟١١و ")5١15و ”")؟١كو "لا44و "1148و "اا

 وا 3148و ”188خو "11و "1814و "1791و "111/1 "ل15 "1156و "1151و 15١7و

 وا 3104و "11" "الو م181و ”11"هؤو ”1"هكو ”1"همو ")هاو ”١"هكو ”11"هدو

 و "1448و "144١و "458١و "41١1"و "4١)١و "1١11و "|١4دو "86"1و ”1"ة"و "1184و "4

 و "1ه84و "”١ما"او "١١16و "اهءزو ”اه1١كو "١؟4ىو "١15١و "5١ا/8و ”51١ال١و ١" 4ه5و "5 5ا/

 و "ل5مل5و "لوكإلو "لكتلو "امو "ل545 "ا5الو "15“"و "اهالكو "الهكر "اهو "65+

 و "11/الالو "االالاو "زالت "١1و م”االاالو "اللهو "لا/١ىو "ل554و "ا5ى6و "ا5حاو "لكال#

 و "1456و "1 8ههو "١م1"و "14و "1814و "١147و "1817و ”1١18"و "١ا/فا/و "١الث5و "ااا

 و "7611/و "دامو "؟دددو "لؤ44و "ل355 "1465و "1944و "1545و "١95١و "1ة2كو "1

 و "5145و "ا11/هو "؟15“و "11و "1174و "11١1و "5191" "5و "1دتدو "5مل 74

 و 3772و الو وو 17و الالالالو 17و 1174“ الو ١و "و ل

 و "7617و "7تافو 1 1/او "7141و "74"هو "7115و "1754195 "7414و ”541/و للا

 وا 31544و "51و 1510و "15و 15و "5511و "هالو ”اهكلو ”7هك1و "5614و "ملا

 وا ”؟ا/519و ”اا/ه15و ”1/41/و او ”1/ا1/لو ”؟كالالو م15 ”؟5ه5و ”"؟5ههو "556159

 هزك



 ١ باب ةعوبطملا ةددسملا هبتك يف

 ماكجو ماكننو ماافمو مامالمو طاوجعو مامكنو مامعاو اراطو ماالوفو ماارلبو مارس
 و 381ممو 3910424و 31و 8و "دامو "دطنو "اةكو "امهر "اواو "امهر

 و 3181و 3116و 14و "15و مرو او او لا ولو ارنوب و مال

 رو و لوو لل لالو مالالاو ل مالو و لو

 و دو 5814و و الو و 144 1 4و و 1 اا اطب

 و 5و 55م4 4و امو 1و هو موكاخو سوعوو مسورخإو ”"هزالو م"ومح

 وا 0/1 لالالا لالا و لاللاو الو اور مطالاو مماامو الو مو

 و "تلو 1خمكو 73م4 لاو ماهو ؟متدو وانو التو الدو حو "سال

 و مومو مسوعاو مم نو 11و خو "تاو 5ةخو كس ةحمو 7ختمو ا

 و "1498و "1116و 75431/و 8946و يجو "جاو "كوملاو "زو ووو "ف ووو

 و "41١4و "418"لو "١١41"و "١41دو "4144و "4ءالهو "41و "4دكلو "4ءمخو "4145و "44

 را 347961"و "1714و "1473و "1741 "1و "1118و "1 ١5مو "1115و "شه "11و

 و ”454817و "١441و "؟؟الالو "4 ؟ا/5و "4؟ا/هو "4 ؟ا/١و "45و "1845و "4 مالو "11م1 "ل

 و "؛ةالالو 54تدذو "4؛هده5و "4؛ت"4و "؛ها"كو "4ت١7و "4ةتاهو "“4ها5١و "4هدكو "؟ةهداكو "41

 ور "1555و "4545و "؟51594و "5 51/و "15و "15دو "؟512ا"و "5575و "؟؛ةذلو "؟ةرزكو "64

 و "4ا/هدو 4741١9" "2ا/75و "؟ا/5١1و ”4ا/ءمو "كا/81و "ماددو "1545و "؟؛تالخو "1:5هذو "1

 و "4910/5و "4469و "؟؛ة١4مو "؟1الال4و "4 مز1و ”؟1هدو "5١48و "4/41 "2/41 "5/34 ا" ءالهم

 و "ت054١و "تءهمو "45١6و "هدو "محار "نياا#و ”هدارو "هءالمو "هدلحو "١444و "1

 و "هاو "هاهو "هاكر "تزور "هزا4و "هلالهو "هزا4١و "هزداو "ةهءقلو "ةدالالو "ةدالاب

 و "6880و ”هلكدو 7-35 "هاالوو ”هالؤم1و "مكخ.و "هالوو "مزور "هاذكو موو سيحل

 وا "هده54و "هدودحا“و "هامور "5584و "ه454و "ه؟هدو "6457و "ه9١41و "هللاو "هاهو "ته"

 و "ةالءدو "ةكالرو "هكر "تك1"و "ةكاكزو "ةهكجدا"و ”"تهمههحو "هدحاو "تهدككو "هودمالو 5

 و "ةرزكالو "هزذا"و "ةالؤوو "ةالز١و "ةالالكو "هالهؤو "“ةالؤ١و "هالاثاو “ةالا مو "هالاهو "ةالءذ

 و "ه446و "ةهرزالذو ؟"ةحالهو "ةذكالو "هزذكمو "هزكاو "ةزهدو "همئقو "ةمنككو "ةرزاذو "هما

 و 5016”3و "حلاو "[دكو "هوطحو "هولرلو "هقتكو "هقم4و "هقلاو "هو09و "هةلالو 4

 هزا/



 مدلكمو مكلاو ل14 ”دللو مالزالو كلدلو مكدقااو "ةحمخو موحمدو مانالو 1
 و "5105و "14و "1و "زاخو "ةلؤكو ”"رلؤدو "5184و ”؟لالهو "ةلككو 325000

 و 5470و "5814و 5و 4 و اا 14و او "ااا لو

 و "5هزلءو ”"؟هدوؤو "ممل "مزج ”كملالو ”؟ماز1و "هدو "5445و ”5451/و ”544175و ١“

 و ”5الاهو كادر ”؟الاو ؟ةكقلو ”ةكومو "؟تالاو ”؟5مكو "كك ”ةكارخو "5504و

 ور "5345و "؟ةحمو "؟مفخو "؟امالءو ”"ةنومو "ماكو ”مالا"و ”تملخكو امتاو تاو لا

 و "الدلو "التقوا" "الدكإلو ظاللللو "الدلو "الددو "؟954و ”؟ةخكو "؟ة6ؤو "م١

 و "1و "او "الا مو "الاهكو مالا 1و مالاللو "الا؟9و "ال71١ الامور "الفم "الم

 و 310741 مالا مااا ماو "الاخمو "الاماو "لاو "الاهأو "ال14 8و 7784و“

 و "ا/لها١و "ا/هدفو "ال444 "الكو1و "ال111 "1450و "ال4 ههو "1/4755 مالو ماباخجلالو مارس

 و 31550و "اوسلو مالك مال" "الهحمو "الهكالو "الهكر "الهكمو "اله15و "الهو مالو#ل»

 و1659 "الا/الا“و الالا الو "الالاهو "الالا ؟و مابوورنو "الامالو "الحلو "الككلو "ا؟مكو ”الثكال

 و ؟الذحقو "الةحالو "ا/مالخو "اختو ا متاو خمر امو "المو "8414و "الاخو "الالال»

 و 3805و 3891" 3خح15و 38خء١1و "ال948و "الةمخمو "الثور "الكور "١9و "لوو "الوم

 و81919 ؟ماة0و "مخدر ؟خاهئمو "ماهو مكاو "مخ١7هو "خاخاو ؟خلاؤو "مءالاو "ل

 وا١؟195و ١١58 هت) و (181 46و 1797و مالو ماو خالو م1 او او

 نمحرلا دبع نب دمحمو . (س)و ء(118/159 8١71و 1١١5و 1487و ١181و "و 79/١ خت)و ء. 4

 (؟54594و 7:0 ست) يرازفلا ةيواعم نب ناورمو (ت)و . ١4085( هت)و . (”4*8 ست) يوافطلا

 دبع نب رمع) ركفلا راد ةعبط ينو 2 940١و 74١1و 9١١١و "4 ست) ناميلس نب رمتعمو . (ت)و

 و ؟ةؤ5و ؟١541و ؟054و 1554و 1؟8و  (ىلعألا دبع نب دمحم) حيحصلاو أطخ وهو « (ىلعألا

 و 44١5و ١4١2و 4ملا4و 4458و 5855و ١441و 4597و ة4هالالو ١٠١4هو ١5مىلالو ”االهو "اهؤو "١٠م5

 و 4ة44و 4544و مالا هو مكداأو 461448و مهل"و مهل#"و 551ا"و ؟5؟همو 5دحدو ةهماكو هوداثو ها"فا#

 و ١؟ا/0"و 8١5١و ١١الالءو !6١7١١و "١١ هزو ةىكفو ةكككو ١554و 4445و 4١97و ةدالالو 5

 و 4١"5147و ١ه55؟و 6١تها8هو 415١و ١ه4"ا١و 64١اا/لو ١هدالهو ١؟الا5و ١؟١5هو ١5 ١هزو "م8

 هم



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و حجو !طالاو ؟!ةكمو ؟!ةك1و ؟!هؤ4و ملكوت 1114و ؟الزكو 3١45و 1امخاو 15
 و ؟5هه5و 55644و 7541و ١١55و ؟هؤالهو ؟هالؤ15و ؟هالا5و ؟ه414و 7619و ؟6199و 48

 و 1901/لاو 1341و 1مكحإالو ؟ممداو ؟الفهدو ؟ا/ه1و ؟ا/ه7و ؟؟ف1و ؟؟ا/ةمو ؟ة/لاخو

 و 77745و "لال4 خو "ل544 ملكوو ملوزوو مالو "زعزإلو ؟ةزازو ؟9هوزو !؟9؟١و ؟ةلخم

 و ”ةاامو "هعمكو "هءوزو "1864و "45و لوراو موال مرصع ورع معمل جو علها لل ولإل

 و "الاله وو "/مرصعو مباخر "؟ههمو "45و "؟ا14و "5154و "هالو "هدللا"و "هاهؤو

 والاكل 1148و 55١1و 41و 81و 1/11 415و 3581و 1617و ؟14و 11١و 140و 4! بسهت)و 4

 واع (3:51/و 1885و 1م 5514و ؟هكحو الزور 185 1437و 11و 16و 1و 1141و 114“

 1//١1( خت)و « (١97و الالفو هذاو هلو هكزو 5194و 455و 4504و 4"1و 4184و ١5و "١٠و ؟1/8و 44 قت)

 ست) حارجلا نب عيكوو ء(س .٠ تاو ١408١٠( ست) عيرز نب ديزيو (ق .س .تءدقءم)و

 . (س)و (7١؟"هت) شايع نب ركب يبأو ء ممسالال

 ىسوم نب نأرمعو : 15١478/٠١4/4( ) « تاقثلا » ينادمهلا دمحم نب رمع : هنع ىور

 )١/1١(. « تاقثلا ةمدقم» ينادمهلا دمحم نب دمحمو «غ (011/00/4) « تاقثلا د ينايتخسلا

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . هب سأب ال

 . رمعم ىلإ (17170) مقر رثألا يف رمتعم هخيش مسا فحصت دقو

 حرجلا»و 202550 « ريغصلا خيراتلا هو « )2014/114/١( هريبكلا خيراتلا» : رظناو

 2 /1١١١8( 575 /؟) : نيعباتلا ءامسأ ركذ هو « )16478/٠١4/4( « تاقثلا ١ و « ٠ )١/١5/8/( ليدعتلاو

 هو 2 (0180/081/18 ) « لامكلا بيذهت ١و « )1584/1١5/١( « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو

 :٠ )441١/١/ بيذهتلا بيرقت ١و 2< (181/751/4) « بيذهتلا بيذهت »و ء (4484/151/5) : فشاكلا

 . ( 3799/4944 ) : يربطلا ريسفت لاجر هو « 0

 ميهاربإ) تخأ نبا وهو . يدسألا ٠ ةسانك نب ىلعألا دبع نب دمحم زييمت - 7

 . رعشلاو 2 سانلا مايأو 3 ةيبرعلاب ًالاع ناكو 2( ةنس ةفوكلاب يفوت ) دهازلا مهدأ نبأ

518 



 .امهريغو ١ ةورع نب ماشهو 3 شمعألا : نع ىور

 . (1401/5 ) « ىربكلا تاقبطلا ١» :رظناو

 هم ههه م ه

 (958: قت ) ةقعاصلا ىيحي وبأ 9 .١

 ( يئاسنلاو . يذمرتلاو « دواد وبأو «( ًاثيدح "9) يراخبلا )

 (شا/را : قت : بط )

 مهالوم ؛ يرمعلا « يودعلا « ريهز يبأ نب ميحرلا دبع نب دمحم . ىيحي وبأ

 سمخ ةنس هدلوم : (ةقعاص) ب فورعملا « يرباسلا بحاص « زازبلا « يدادغبلا مث ٠ يسرافلا

 ةيداحلا نم « ةنس نوعبس هلو « نيتئامو نيسمخو سمخ ةنس نابعش يف يفوتو « ةئامو نينامثو

 . ظفاح « ةقث « ةرشع

 . (158 قت ) [ يطساولا رمع نب ليعامسإ ] رذنملا يبأ : نع ىور

 يلع نب دومحمو . (*807/154/5) ؛ طسوألا مجعملا ٠ يزارلا ديعس نب يلع : هنع يور

 .(1880/150/7) «نابح نبا ميحص» ةميزخ نباو , (/414/47/8) « طسوألا مجعملا» يناهبصألا

 , ةقث: هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 (ةقعاص) مو « نينومأللا ثيدحلا باحصأ نم ناكو « ًاظفاح « ًالاع « ًاطباض « ًانقتم « ًاتبث

 . هظفح ةدوجل

 /9) « تاقثلا ه و ء (مالا“ /سدس/) « دادغب خيرات ١ و « (0/4/8 ) « ليدعتلاو حرجلا ٠ : رظناو

 ةركذت ١» و ؛ ( 0417/0/57) « لامكلا بيذهت » و « ( ه80/571/؟) « ميرجتلاو ليدعتلا هو 4/1

 و 2 (015/9اا//9) « بيذهتلا بيذهت دو « (00094/196/9) : فشاكلا ١ و « ( هاله/هه"/؟) «ظافحلا

 . )50941/497/١( « بيذهتلا بيرقت »

 ميهاربإ نب قاحسإ نب دمحأ نب ميحرلا دبع نب دمحم « ركب وبأ زييمت

 . "م١ ةئس رخآألا عيبر يف يفوت . بتاكلا « ينزاملا 3 يدزألا « ورمع نب نزام نب ديعس نبا

 هآو



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . دعاص نب ىيحيو ؛ يمرضحلا نوراه نب دمحم دماح يبأ : نع ىور

 ' ةيقفلا ميهاربإ نب رمعو « لالخلا دمحم نب نسحلاو « ىلع هنبا : هنع ىور

 . ( 3/7/8/؟) « دادغب خيرات ٠١ : رظناو

 ديزي نب بيبش نب ميهاربإ نب ميحرلا دبع نب دمحم . ركب وبأ زييمت 6

 . اهب ثدحو ؛ دادغب لزن « يناهبصألا « ئرقملا « ناذاز نب هللا دبع نب دلاخ نبا

 ةبيط ىبأ نب دواد نب ناميلسو « ئرقلا ىسيع نب دمحم هللا دبع يبأ : نع ىور

 . ىحارجلا نسحلا وبأو « لماك نب دمحأ ركب وبأ نايضاقلا : هنع ىور

 . ( مال6/754/؟9) « دادغب خيرات ٠ : رظناو

 دامح نب رشب نب ديعس نب ميحرلا دبع نب دمحم . نيسحلا وبأ زييمت ١

 . دادغي مدق « يرونيدلا « ناهام نبا

 . ىحورلا نانس نب دمحم نب هللا دبع : نع ىور

 . ( ما/ه/774/9) « دادغب خيرات ٠ : رظناو

 نم فوخلا مدعو « هترهشا مهتمجرت نع تضرعأ خايشأ ةدع همسا يف هكراش دقو

 . مهب سابتلالا

 (؟409) عيزب نب هللا دبع وبأ

 (يئاسنلاو ء يذمرتلاو ؛ ثيداحأ 4 : ملسم)

 (شاال/رك' : بط )

 (شا" /ره قت)و (ش ه/ را١؛ هت)و (شا١/ر" خت)و (ش١١ /ر١4 ستر

 عبس ةئس يفوت : يدادغبلا مث « يرصبلا « عيزب نب هللا دبع نب دمحم . هللا دبع وبأ

 ه5



 يربطلا خويش مجعم ميملا باب

 . ةقث ةرشاعلا نم  نيتئامو نيسمخ ةنس . ناضمر رهش ْق : ليقو  نيتئامو نيعبرأو

 ١؟ا/هزو ١1؟ا/ه1و ١؟!/44و 7544١٠و 4049و هكاهو 4١56 ست) لضفملا نب رشب : نع ىور

 و "1ا/١4و ”١1هزو ؟١93هو ؟ةخفلو ؟17١5و ؟1؟418و ”"١5١و ؟؟؟همو ؟؟544و ؟١ةكمو 16١"١5و

 و هداو 756 قت)و 2 (4075و ”1١ا/1و 7874و ؟همكو ؟4ال0١و 1844و 155١ بهت)و . (3159 5

 ريمن نب نيصح نصحم يبأو «2 400١( ست) يعبضلا ناميلس نب رفعجو , (س ءتءم)و .(9*

 ست) ديز نب دامحو « (17801 ست) مازح نب ميكحو « (0781و 80447و 5844و 11707 ست)

 « 2145١( ست) يواركبلا نامثع نب نمحرلا دبع رحب يبأو (؛ هت) [ديلولا نبا] عاجشو ء

 ء(س اء ت) + (3؟و 17/1 خت) و . (9740و 7١7هو 1967و 18784 هت) يريمنلا ناميلس نب ليضفو

 رضنلا ةريغملا يبأو ٠ 070714 ست) ذاعم نب ذاعمو « (ت , م)و . (”018هت) يدع يبأ نب دمحمو

 ست) عيرز نب ديزيو « 0١( قت) حارجلا نب عيكوو 2 مسعر 7؟186و 7518١ ست) ليعامسإ نبا

 و ةةمالو 4١٠5و ههح4و ١759" 5469 ست) يتمسلا دلاخ نب فسويو . (س ءم)و ((09549

 15(  قت) يريبزلا دمحأ يبأو « (75034 ست) بوسنم الو « ينكم ريغ  سنويو 2« 0١

 , (60٠؟ هت) يفنحلا ركب يبأو

 (1991/164/0) « ليدعتلاو حرجلا ١ يزارلا سيردإ نب دمحم متاح وبأ : هنع ىور

 . (94/9//19910 ) « ليدعتلاو حرجلا ١» لهس نب دمحمو

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . هب سأب ال

 « ركفلا راد يتعبط يف 4: ست ) مقر رثألا يف ( عيرز) ىلإ هدج مسا فحصت دقو

 . ةيملعلا بتكلا راد ةعبطو

 . طقف ركفلا راد يتعبط يف ( 7٠١4 ست) رثألا يفو ٠ (4 هت) رثألا يف ( غيزب) كإو
 (4١1هال/ ١9/4) و 16450/1١8/9 ) ؛ تاقثلا دو « )1914/97//1١910( « ليدعتلاو حرجلا ٠ : رظناو

 وع (ه700/407/90) « لاصكلا بيذهت »و 2 )1618/518/١( « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو

 )50:7/1:45/1١( « بيذهتلا بيرقت هو + (105/1؟9/١) « بيذهتلا بيذهت هو (4515/185/5) « فشاكلا »

 ها"



 ١ باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ” ةفي «يربطلا ريسفت لاجر »و

 ه6 م همه هاه

 (؟8174) يطساولا دمحم - ١

 (ش5؟/ر١٠ : بط)

 (ش'"/ ره :هت)و . ( ش"” /ره : سقر

 هل دجأ ملو ؛ هفرعأ مل « ةرشاعلا نم « يطساولا ؛ ديعس نب هللا دبع نب دمحم

 -١/107؟/9؟) « بيذهتلا » قيقحتو « ريسفتلا ١» قيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ دقو «2 ةمجرت

 . 5١8( -1501/6) « ريسفتلا  قيقحت : يف ًاضيأ يكرتلا خيشلا هلفغأ كلذكو

 و 48١1١١9 7846و 5807/4 ستر يندملا يرهزلا ىسيع نب دمحم نب بوقعي : نع ىور

 هنأ حيحصلاو « ديكأ أطخ وهو ؛ ضايع نب ديزيو ٠ 0084و 77و 36379 7١4 هت)و + 01

 . (5514 هت ) 2 (؟81ه ست) يطساولا نوراه نب ديزي

 رفعج وبأو ©« )٠١0/174/٠١( هريبكلا مجعملا» يرمحعملا يلع نب نسحلا: هنع ىور

 . (4454/؟8١/) «كردتسملا» يربطلا

 (185717 /478/) « يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ: حيرجتلاو ليدعتلا

 نب هّللا ديع نب دمحم « هللا دبع نب دمحم - ىطساولا ديعس نب هللا ديبع نب دمحم» : لاقو

 (51888) يف اضيأ مسالا اذهب يتأيسو . ةمجرت هل دجأ مل : يربطلا خيش - يطساولا ديعس

 هيبأ لعجب (( ديعس نب هّللا ديبع نب دمحم)) مساب اذه بقع يذلا دانسإلا يف يتأيس نكلو

 « دحاو دانسإ يف يذلا ىلع نيدانسإ يف يذلا حجرأ انأو . «( هللا دبع)) لدب «( هللا ديبع))

 . ىهتنا .« ققحم ريغ ايئادب احيجرت

 رثألا سفن وهو (154 هت) مقر رثألا « ؛ راثآلا بيذهت » يف يربطلا جرخأو : تلق

 «ريسفتلا» يف امع ةدايز هيف لاق هنكلو « (ضايع نب ديزي) نع ؛« ريسفتلا ١» يف يذلا (58076 ست)

 . « هب . . ضايع نب ديزي انربخأ :لاق ديزي انربخأ » : (؟5م810/ه ست)

 ٠ هنأل ؛ (يطساولا نوراه نب ديزي) وه  بوسنم ريغلا لوألا ديزي نأ يدنع بير الو

 نفي



 /9/١171؟ ) « لامكلا بيذهت » يف ( يزملا ) كلذ ركذ امك ( ضايع نب ديزي) نع يوري يذلا وه

 ديزي) لوألا ةمجرت يف ( )7١51١/771/817 يفو . ( ضايع نب ديزي) ريخألا ةمجرت يف 0

 .( يطساولا نوراه نبا

 هدلوم يطساولا ١ مهالوم , يملسلا « ناذاز نب نوراه نب ديزي « دلاخ وبأ : وهو

 . دباع « نقتم « ةقث ٠ ةعساتلا نم 2305 ةنس يفوتو 21١١8 ةنس

 ةلمهلاو ميجلا مضب  ةبدعج نب ضايع نب ديزي « مكحلا وبأ : نوكي نأ نكمي الو

 , ةسداسلا نم : ةرصبلا ليزن « ىندملا ؛ ىثيللا  هدجل بسني دقو  ةنكاس ةلمهم امهنيب

 يدهملا نمز ةرصبلا يف يفوت ذإ ؛ هنع يربطلا ةياور ةلاحتساو همدقل كلذو « هريغو كلام هبذكو

 « ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا » يف امههل تمجرت دقو « ريثكب يربطلا دلوم لبق

 :هوجو ةثالث نم « ريسفتلا » يف هنم مصأ « راثآلا بيذهت ١ يف هدانسإ نأ نظأو

 ( هللا ديبع) ىلإ « ريسفتلا ٠ يف فحصت نيح يف ؛ ( هللا دبع ) هابأ ىمس هنأ : اهلوأ

 . « ريسفتلا » يف هبسني مل نيح يف. ( يطساولا) : لاقف هيف هبسن هنأ : اهيناث

 نوراه نب ديزي) وه ؛ ةطساو ( ضايع نب ديزي) نيبو هنيب تبثأ هنأ : اهثلاث

 ( ضايع نب ديزي)  عمس دقو  عمس نوكي نأ يرح وهو ؛ نيتئامو تس ةنس ىفوتملا (يطساولا

 . ةئامو نيتسو عست ةنسو « ةئامو نيرشعو عبس ةنس نيب ةدتملا يدهملا ةفالخ يف ىفوتللا

 (1404 ست) « ريسفتلا ٠ يف هجرخأ (78 هت) « راثآلا بيذهت ١ نم هلبق يذلا ربخلا كلذكو

 ٠ يف يئاسنلاو « (4977/104/5) « فنصملا ٠ يف ةبيش يبأ نبا ًاضيأ ربخلا جرخأ دقو

 ِق يسدقملا ءايضلاو 2 (؟985و )١١85/187/4 « ىبتجملا ١ و « ( 42١١و 1544و 1591/١١ 5/؟) ؛ ىربكلا

 2 بئذ يبأ نبا قيرط نم فوع نب نمحرلا دبع ىلع افوقوم « مهعيمج )/411/1١١( « ةراتخملا »

 . هب هيبأ نع « نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع « باهش نبا نع

 «دادغب خيرات ٠ يف بيطخلا ركب وبأو « (1115/01/1) « نئسلا ٠ يف هجام' نبا هجرخأو

 . اعوفرم « قيرطلا سفن نم 2ء(5655/ 80/1١"

 ىلإ « ربكم ( هللا دبع) نم ريسفتلا نم (1810ه) مقر رثألا يف هيبأ مسا فحصت دقو

 ه؟ +



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 نبا الإ « هللا ديبع نب دمحم همسا نم نوراه نب ديزي نع ةاورلا يف سيلو ء رغصم ( هللا ديبع)
 لامتحا  ركاش خيشلا كلذ ىلإ راشأ امك  ةمجرتلا بحاص وه نوكي نأ لامتحاو « يدانملا

 الإ انل سيلو « ضايع نب ديزي سيلو ؛ نوراه نب ديزي : وه يربطلا خيش نأ انُمَلَس نإ ؛ نكمم

 . ملعأ ىلاعت هللاو هانيبو قبس امل « كلذب ملسن نأ

 :١/""( خت ) يمرضحلا نيطم - 7

 (شا١/را١ خت: بطر

 ب فورعملا , يفوكلا « يمرضحلا « ناميلس نب هللا دبع نب دمحم , رفعج وبأ

 . ةقث ١ نيتئامو نيعبسو عبس ةنس رخآلا عيبر يف يفوتو « نيتئامو نيتنثا ةنس هدلوم : (نيطلا)

 نب ديمحلا دبعو سنوي نب دمحأو « 59/١( خت) يمايلا ورمع نب فرصم : نع ىور

 نب ىيحيو « يشرقلا هللا ديبع نب مثيهلاو ؛ يدوألا ميكح نب ىلعو « شيعي نب ديبعو حلاص

 . يريرحلا رشب

 ركب وبأو ٠ يئاكبلا نمحرلا دبع نب يلعو « يمدلا ناسح نب ىلع : هنع ىور

 .يناربطلا مساقلا وبأو « داجنلا ركب وبأو « يليعامسإلا

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ملعلا ةيعوأ نم ناكو « ًاقودص « ًالبج

 يف ىنتقملا ١ و (587/551؟/9) « ظافحلا ةركذت » « (1514/1944/90) « ليدعتلاو حرجلا ٠ :_ريظناو

 و © )41/١4( «ءالبنلا مالعأ ريس » و ء (575/9) « مهتايفوو ءاملعلا دلوم »و « )١١10/1١44/1( « ىنكلا درس

 . ( 8316/؟80/ه) « نازيملا ناسل هو « )1١١5/1/*١1١١( « نيثدحملا تاقبط »

 :1١868( هت) ىفقثلا ناوفص نب هللا دبع نب دمحم 78**

 ( ش"/ را* : بط )

 (شالرا:خت)وء(شا/را:هت)

 25ه



 نب نامثع نب دمحم : هلعلو . ةرشاعلا نم , يفقثلا , ناوفص نب هللا دبع نب دمحم

 يف هتمجرت يتأتسو . يرصبلا « ناوفص وبأ : ليقو . هللا دبع وبأ , يفقثلا « ناوفص يبأ

 . اذه يباتك نم اهعضوم

 .(1860 هت) يدهم نب نمحرلا دبعو « (044/1و ؟8/؟ خت) دلاخ نب ةيمأ : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 ثيدحلاو لاجرلاو . مجارتلا بتك يف ةياور ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 دقو (يفقثلا ناوفص يبأ نب نامثع نب دمحم ) نم ًافرحم نوكي نأ ىشخأو . يدي نيب يتلا
 . اذه يباتك نم هعضوم يف هل تمجرت

 يسيقلا ةبده نب دوسألا نب دلاخ نب ةيمأ « هللا دبع وبأ : لوألا : امه انه هاخيشو

 ةعساتلا نم « نيتثامو ىدحإ ةنس وأ « نيتئام ةنس يفوت « ريبكلا وهو « ةبده وخأ « يرصبلا

 . قودص

 ؛ يربنعلا نمحرلا دبع نب ناسح نب يدهم نب نمحرلا دبع . ديعس وبأ : يناثلاو

 « تبث « ةقث ١ ةعساتلا نم ١ 198ةنس فوتو ؛ ١١ه ةنس دلو « يؤلؤللا «٠ يرصبلا . مهالوم

 ًاضيأ « ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا ٠ يف امهل تمجرت دقو « ثيدحلاو لاجرلاب فراع « ظفاح

 نم هعضوم يف مجرتملا « يفقثلا « ناوفص يبأ نب نامثع نب دمحم هنع ىور امهالكو

 . هريغو 2« « لامكلا بيذهت » نم ةثالثلا مجارت يف وه امك ؛ اذه يباتك

 « ناوفص يبأ نب نامثع نب دمحم هنيع : وه  ةمجرتلا بحاص نأ يل دكؤي اذهو

 . ملعأ هللاو ٠ اذه يباتك نم هعضوم يف مجرتملا « يفقثلا

 . ًازييمت مهتركذ ١ مهباسنأو « مهئامسأ يف مههباش نيذلا « ةاورلا ضعبب هبتشي دقو

 : ىلي امك
2 

 مه عام ه هت © ©

 نيل , ةسداسلا نم « ىفئاطلا ىفقثلا ناسنإ نب هللا دبع نب دمحم زييمت ٠١١

 ةهسكك



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . يفقثلا مكحلا نب هبر دبع نب هللا دبعو « هللا دبع هيبأ : نع ىور

 . يموزخلا ثراحلا نب هللا دبع : هنع ىور

 . « سأب هب سيل » : نيعم نب ىيحي لاق

 بيذهت » « (15175/951/97) ٠ نازيملا ناسل ٠ و « (ه75/40؟/70) « لامكلا بيذهت ١» : رظناو

 . )5001/5485/1١( « بيذهتلا بيرقت » « )4005/57١/9( : بيذهتلا

 "١٠١ براق نب هللا دبع نب دمحم . سبنعلا وبأ زييمت ٠ يفقثلا .

 براق نب هللا دبع هيبأو « (خب) صاعلا نب ورمع نب هللا دبع : نع ىور

 ريمع نب كلملا دبعو « يفقثلا مصاع يبأ نب دواد : هنع ىور .

 . ادحاو اثيدح بدألا يف يراخبلا هل ىور

 . )1١7//870/501( « بيذهتلا بيذهت دو 2« )1/5147/١45/54( ؛ لامكلا بيذهت ٠ : رظناو

 هه © ه هاه م« ه

 (":6555) يسوطلا هللا دبع نب دمحم - 15

 (شا/١ر : ست) : بط )

 ملو ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل « ةرشع ةيداحلا نم « يسوطلا هللا دبع نب دمحم

 جرخأ دقو ءيشب هتمجرتل )١145/1( « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي

 نب دمحأ : وه هيف هخيش نأ الإ « هلثم )18/١( « خيراتلا » يف ًانتمو ًادنس « رثألا سفن فنصلا

 . ظفحلا ئس « قودص وهو « يسوطلا ؛ بيبح نب دمحم

 | ٠ 049414 ست) يزورلا قيقش نب نسحلا نب يلع : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم : هنع ىور

 ثيدحلا الو لاجرلا بتك يف ركذ الو , ةمجرت ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 !؟ وه نم فرعأ ملو « يدي نيب يتلا

 هاا



 سمخ ةنس يفوت « يزورملا قيقش نب نسحلا نب يلع نمحرلا دبع وبأ :انه هخيشو

 . ظفاح ةقث « ةرشاعلا رابك نم « كلذ لبق ليقو نيتئامو ةرشع

 اذكه همسأ نم )4040/0/1/٠١( : لامكلا بيذهت ١ نم هتمجرت يف هنع ىور نم يف سيلو

 نيتنثا ةنس يفوت ملسم لاجر نم وهف وه ناك نإف ؛ (يزورملا دازهق نب هللا دبع نب دمحم) الإ
 «ريغصلاو ريبكلا نيمجعملا» ف امهل تمجرت دقو ةقث ٠ قودص « ةرشع ةيداحلا « نيتئامو نيتسو

 (757) ينامثعلا هللا دبع وبأ - 86

 (يئاسنلا)

 (شا4/راا7 : بطر

 (ش/ /را1 قت) و (ش(/ /راث” هت)و (شا/ر#" خت)و (شاة/ركد0 ستق)

 مهالوم « يومألا« ينامثعلا نيعأ نب مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم « هللا دبع وبأ

 « ةرشع ةيداحلا نم « نمحرلا دبعو « دعس وخأ « نافع نب نامثع ىلوم « هيقفلا « يرصملا

 . ةقث « نيتئامو نيتسو نامث ةنس « ةدعقلا يذ يف يفوتو « ةئامو نينامثو نيتنثا ةنس هدلوم

 ء (س)و , (1504 هت)و . 0٠١*"( ست)  رصم يضاق  تارفلا نب قاحسإ :_نع ىور

 و 1998 ست) ىلمرلا ديوس نب بويأو 2( (448419 1154و 4151و 44515 ست) قوزرم نبا ليعامسإو

 قترو 2 (؟09١١ 1984و مذحخاو الا" 4 هت)و« (؟0141و 1؟؟١ ١1و 5١؟1/الو ١١الكو ؟هذ14و ه؛148و ؟ة51

 2 0499و ؟"5هؤو ”5ه1و ١446و "45و "ه5 ست) يسينتلا ركب نب رشبو 2 1١/١( خت)رو ء(ه

 و هه945و 4511و 789 ست) دعس نب نيدشر نب جاجحو .(418و 17١ قت)و «(1811و 708 هت)و

 (0804 ست) سنوي نب دايز ٠ ةمالس يبأو : (1804 هت)و « (598و اكاو 1و 84 قت)و « 4

 ثيللا نب بيعشو , (يس)و , (015 قت)و , (10850و 5118و 51١ ست) يليألا رازن نب دلاخو

 و 7753١9 11871"و ةم15و 5154و ه5 54و 5891و 4874و ؟همزالو ؛ه١زو 4084و ١4١" ست) دعس نبأ

 و 1540و 4"١و 4؟10/بهت) و ء ( "8115و "هز" و "4 ؟ىلكو "4:14و /5147و ؟١443و خت ال

 واع (؟91و 516/7 حت)و ١ ("41و 1١1١ قت)و ١ (14417و ؟5مفو 7510و ؟تاا/لو ؟4"و ؟؟ة4و 1١

 نكي



 ١ باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 وةمحفو هكدقو هكدباو هلو7و 4٠48و 4ةلالو 4هاا سنت) مكحلا نب هللا دبع هيبأو . (س)

 4717 هت)و ٠ محااتو مموامإو "4لحو "1١و 35-35 1443و 1ختلاو 11و 71و 11م“

 نمحرلا دبع يبأو ء (س)و 2 ("41و ٠١١ قت)و ء (14897"و ؟ةمفو ؟5ا/هو ؟هذالو ؟4:*و اذ4هو

 سيوأ يبأ نب ديمحلا دبع ركب يبأو 2(س )و . (757١1و 7440 ست) ئرقملا ديزي نب هللا دبع

 و 14571و7١1مو م“6 ست) كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحمو , (س) (475 سد) [ىشعألا]

 دشار نب هللا بهو ةعرز يبأو « (س) . (؟01هو 1"م4و ه9١ هت)و ١154( قت)و 2( "0858و

 وع ("1ة40و "5148١و1ة5484و ١1”545و 511١١1و ه1خؤ4و ه١0٠ملو 1898و "84 ست) نذؤملا يرجحلا

 مالس نب ىيحيو 2 (1847و ؟ا/الو ؟7؟91/و 51١/ا/و لاو ال١مو ”4هو ٠٠١ لهت)و 2 (ه49و 7٠ قتر

 يبأ نب ديعسو © ( 1488/4/9 ) ؛ لماكلا ٠ يدروابلا ميهاربإ نب قاحسإو « (”400 ست) يرصبلا

 « (/59/590/9) ؛ لماكلا » يرصيلا نسحلا نب رافغلا دبعو ء(1949/5/١١١٠1) « لماكلا » ميرم

 « نيحورجملا » (ماتمت) بلاغ نب دمحمو « (١٠/114؟/1) « يليقعلا ءافعض » يرصملا مصاع نب دمحمو

 ش . (558/99/1) ؛ نيحورجملا» ىسوم نب دمحمو ؛ (1718/114 /6)

 [رمع وبأ ] و « (440/114/0) « ينطقرادلا للع ٠ ناورم نب دمحأ نب ميهاربإ: هنع ىور

 ش . (18١/95514١؟/9) « تاقثلا ١ ركش

 « ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 ليواقأب ًافراع « هب سأب ال ٠ مالسإلا خيش « ًاعضاوتم « ًالضاف « ًالاع « ًاظفاح ًامامإ « ًاقودص

 ناك « كلام باحصأ نم « رصم ءاهقف دحأو « بذكي نأ نم فرظأ وهو « نيعباتلاو ةباحصلا

 . ادحأ هب نولدعي ال رصم لهأ ناكو « ةئايدلاو ملعلا يف ًامدقم ناكو « همايأ يف رصمب يتنفلا

 ( مكحلا دبع) نم ( 1511/17 : ست ) مقر رثألا يف هدج مسا يف فيحصت عقو دق :تلق

 ( ميركلا دبع) ىلع يربطلا مالك ببسب « ةيملعلا بتكلا راد ةخسن يف كلذو ( ميركلا دبع) ىلإ

 . ( مكحلا دبع) خسنلا رئاسو ؛ قباس ثيدح يف

 + )١19( « دحاو ريغ هنع وري مل نم ةيمست ١و 2« )٠١5/١14( « راصمألا ءاهقف ةيمست » : رظناو

 0ظ



 )5//154/1١410:( ؛ فشاكلا هو . (ه7ه14/4919//؟5) « لامكلا بيذهت ١ و 2 ( 54/١/! ) « دييقتلا »و « ( هخ١/

 ٠ و ء (277/0457/1) : ظافحلا ةركذت هو ٠ ءالبنلا مالعأ ريس »و « (/816/511/5) « لادتعالا نازيم « ) ؟١/

 0417 « 2٠نيثدحملا تاقبط هو « )١/ )1١7/945و ء ١» و (4"ه/179/94) « بيذهتلا بيذهت ١» بيرقت

 بيذهتلا « ) 2 )5078/544/1١و « (90/>9//4701) « نازيملا ناسل هو ١ دو « (044/؟١/40) هظافحلا تاقبط

 . (؟7140/495) « يربطلا ريسفت لاجر

 نْيَل ٠ ةرشع ةيناثلا نم يسلابلا مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم زييمت ١

 ش . دوعسم نب دمحأ : نع ىور

 . نيسحلا نب دمحم نب دماح وبأ : هنع ىور

 هو, (:"</5م0/و)  بيذهتلا بيذهت هو ء ( ؟”"هه/500/؟6 ) « لامكلا بيذهت » :رظناو

 . )5079/1488/١( « بيذهتلا بيرقت

 ان ذى ل ل

 (17174) يلالهلا دوعسم وبأ

 (ةجام نباو ١ يئاسنلاو « دواد وبأ)

 ( شة/ر١١: بط )

 (شا/ر١ : هت )و ء( ش4 /ر١٠ : ست)

 نم : يرصبلا « يلالهلا ؛ ليقع نب ديبع نب هللا دبع نب دمحم . دوعسم وبأ

 . قودص « ةرشع ةيداحلا

 هت) كرابملا نب نمحرلا دبعو ٠ 24077 ست) دلخم نب كاحضلا مصاع يبأ : نع ىور

 نب نارمعو « (؟4407ه ست) ىسوم نب هللا ديبعو « ١174( ست) باطخلا نب زيزعلا دبعو ء 04

 نب دلاخ نب دمحمو . 2860+ ست) يدنكلا ةريغملا يبأ نب ةورفو : (4545 ست) دادحلا دمحم

 ست) يفنحلا يلع يبأو ١ 00174 ست) ميهاربإ نب ملسمو « (ق)و ؛ (7078و 70.035 ست) ةمثع

 . لاهو 01

 مهو



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . ( 1561/1١19/9 ) « تاقثلا ١ رازبلا صفح نب رمع : هنع ىور

 , ٌةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 هب سأب ال « برغي

 )« فشاكلا »و ء (ه850/005/؟8) « لامكلا بيذهت ١ و « (1551/119/9) « تاقثلا :١ رظناو

 لاجر»و « )504/4848/١( ؛ بيذهتلا بيرقت ١و ء )157/٠0/9( « بيذهتلا بيذهت ١و

 (؟4910//741) « يربطلا ريسفت

 ("8/0) يمّرخملا رفعج وبأ -

 (يئاسنلاو , دواد وبأو . يراخبلا)

 ( شاه / راه : بط)
 (شا“ /ر4 قت)و ء(ش//ر١٠ هت)و (شا١/ر١ خت)و (شا/ /ر١٠ ست)
 ىضاق ينئادملا « يدادغبلا « يمّرخلا « كرابلا نب هللا دبع نب دمحم , رفعج وبأ

 . ظفاح « ةقث ٠ ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيسمخو عبرأ ةنس يفوت : ناولح

 ست) راوس نب ةبابشو ١ (8150 قت)و ١ (18088و180517 ست) نوع نب رفعج : نع ىور

 (854 ست)  حون يبأ دارقب فورعملا  ناوزغ نب نمحرلا دبعو ء (س ء دلو ء (77600و "8#

 نب دمصلا دبعو ء(د)و , (؟؟1/ ست) يدهم نب نمحرلا دبعو . (س . خ)و ء (40١35و 74١٠ هت)

 ينادمهلا علس نب كللا دبع نب رهسمو 2( (18١1-هت) رشب نب دمحمو « (444 هت) ثراولا دبع

 هت) ةملس نب روصنمو . (س)و . 9١4١ هت) كردم نب رفظم لماك يبأو , (سمع) . 154١( هت)

 نب عيكوو ٠ (801/1 خت) ةريغملا نب رصن متفلا يبأو , 1١4 قت) دوأد نب ىسومو ء« (4

 و (0"24و ه٠450 ست) يدقعلا رماع يبأو ء (س ء د)و ٠ (١41و 704 قت)و . (؟؟4ةهت) حارجلا

 « 0716 ست) تماصلا نب ىيحيو ء(س .د)و , (19ااو 847 هت) يموزخملا ماشه يبأو 2. (س)

 .(6 ١ ةر/ط قالا 0 ءامسألاو ىنكلا » 5 امك  ىبضلا باوج نب صوحألا وهو  (١م881/ا/ ست) باوجلا ىبأو

 نرخ



 يربطلا خويش مجعم ميملا باب
 ةبعش نب دمحم نب نسحلاو « )19709/1١/4( دئسملا لبنح نب دمحأ: هنع ىور

 دبعو © )4/5١/١”( « ىقتنملا » يوباسينلا دواجلا نب ىلع نب هللا دبعو ء 0514/91/6 «جرختسملا»

 ويش مجعم ٠ ميهاربإ نب دمحمو« )1١08/500/0( « ليدعتلاو حرجلا » يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا

 ينيئارفسألا ةناوع وبأو ء (١/481؟6/؟) « رازبلا دنسم , رازبلا ركب وبأو ©« يليعامسإلا

 . 71/54/١( ) « ىلعي يبأ مجعم : يلصوملا ىلعي وبأو « (17/44/485/1) ٠ ةناوع يبأ دنسم »

 . ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 « رثألل سانلا ظفحأ نم ناكو « ردقلا ليلج « ًةجح « ًائقتم « ًاظفاح « ًاقودص « ًالاع « تبث

 . هلثم قارعلاب يِئَر امو « نينومألا نينقتملا نمو. ثيدحلاب مهملعأو

 « (يمرخملا) نم (ديشرلا) ةخسن نم (١ا/// هت) رثألا يف هتبسن تفحصت دقو : تلق

 . (يموزخلا) ىلإ

 نبا ) ىلإ (يموزخملا ماشه يبأ) نم (840 هت) مقر رثألا يف هخيش مسا فحصتو

 ( يموزخلا ماشه

 /و) «تاقثلا» و « (٠/1558ه/0) «ليدعتلاو حرجلاو و « )245/181/١( «ءامسألاو ىنكلا» :رظناو

 )509/١/ :مهدعب نمو نيعباتلا ءامسأ ركذدو ء (؟47/04/1) «ملسمو يراخبلا مهنع ىور نم»و (8 0

 /؟؟١/0) ؛ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست» و « )1١50/699/1( «يراخبلا حيحص لاجرد و ء« 4 ش

 /؟5) «لامكلا بيذهت»و « (514/194/1) :حيرجتلاو ليدعتلا» و « (؟90/4؟7/ه) «دادغب خيرات» و « 0

 )١/ :نيثدحملا تاقبط» و ء (١1/555/1١٠؟) هريسلا» و ء (هالال/ه9١1/؟) «ظافحلا ةركذت» و 2 (0801/ه4

 (5/45١9١1؟/0) « نازيملا »و )1548/1١//1١١1( « ىنتقملا ١ وء (140/1/184/5) « فشاكلا هو 2«(

 /ه8/10١ ) ٠ نازيملا ناسلا» و « )5١48/490/1١( « بيذهتلا بيرقت دو « (454/541/4) « بيذهتلا بيذهت »و

 . (1780/491 ) « يربطلا ريسفت لاجر هو « ( ه١/16/91 ) « ظافحلا تاقبط و و « (8

 ١ يمرخلا ةداوس نب رامع نب هللا دبع نب دمحم ءرفعج وبأ 2 زييمت - 4

 نيعبرأو نيتنثا ةنس يفوتو « ةئامو نيتسو نيتنثا ةنس دلو: لصوملا ليزن « يدادغبلا « يدزألا

 . يئاسنلا هل جرخأ . ظفاح « ةقث ء ةرشاعلا نم « ةنس نونامث هلو « نيتئامو

 كرف



 ميملا باب | ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 «لماكلا»و 2,2 )184174/1١/9( « تاقثلا ١ و « )1١41/١5/7( « ليدعتلاو حرجلا ١ :رظناو

 ةركذت ١ و « (0151/504/0) « لامكلا بيذهت »١و « (1911/41/0 ) « دادغب خيرات هو (1774/999/5)

 و 2 (444/595/9)  بيذهتلا بيذهت ١ و 2« (4454/188/5) « فشاكلا »و , )01١/454/9( « ظافحلا

 » بيذهتلا بيرقت ٠ ١١/05075/489( .

 دلو نم هلعل»: الوكام نبا لاق : يمرخلا هللا دبع نب دمحم زييمت <

 «لفون نب ةمرخم

 . يعفاشلا : نع ىور

 . ةلابز نب نسحلا نب دمحم نب زيزعلا دبع : هنع ىور

 . «٠ روهشم ريغ ١ : « ثيدحلا مولع » نم نيسمخلا يف حالصلا نبا لاق

 . (815/؟ه/ه) « نازيملا ناسل »و « (541/181/8) « لادتعالا نازيم ١ : رظناو

 ههه هه هج ه

 (1١/ا/7/ هت) يموزخلا هللا دبع نب دمحم

 (شا/را١ هت : بط)

 يمرخلا؛ هللا دبع نب دمحم : حيحصلاو ؛ !! أاطخ . يموزخملا « هللا دبع نب دمحم

 . (7»38) مقر ةقباسلا ةمجرتلا بحاص .

 همه هع هه ©

 ( )7١ يطساولا هللا دبع نب دمحم 8

 (شا/ر ؟": بط)

 (شار/را : قت)و ء(شا/ا١ر : ستر

 هل دجأ ملو . هفرعأ مل . ةعساتلا نم « يطساولا « دلخم يبأ نب هّللا دبع نب دمحم

 ( رثألا اذه ريغ ىلع « ريسفتلا ١ يف هل فقأ ملو « يلبق اضر يلع خيشلا هفرعي ملو « ةمجرت

 ملو . هدانسإ ميحصت ريثك نبا نع لقنو « ثيدحلا َميرَخ هنأ عم يلبق ركاش خيشلا هلفغأ دقو

 د



 يربطلا خويش مجعم ميملا باب

 . ئشب هتمجرتل (58 -119/1) « يربطلا ريسفتل ١ هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي

 5١١(, قت)و 2 9١( سق) ةنييع نب نايفس : نع ىور

 يربطلا ريرج نب دمحم : هنع ىور

 يكرتلا روتكدلا كلذكو « ركاش دومحمو . دمحأ ناخيشلا هلفغأ : دلاو ليدعتلا

 نم دوقفملا ءزجلا ١ ل هقيقحت يف اضر يلع خيشلا هفرعي ملو « « يربطلا ريسفتل » مهقيقحت يف

 . « راثآلا بيذهت

 ةثالث هدلبو هتقبط نم تدجو يننأل !! ام فيرحت همسا يف نوكي نأ ىشخأو

 .ًاضيأ باتكلا اذه نم (04) مقر ةمجرتلا رظناو « همسا ضعب يف هنوكراشي

 ةنماثلا رابك نم ٠ يكملا « يلالهلا ١ ةنييع نب نايفس « دمحم وبأ : وه انه هخيشو

 » يف نايفسل تمجرت دقو « اهنود امف « ةعساتلا نم ةمجرتلا بحاص نوكيف هيلعو ةقث « مامإ

 بحاص ةلاهجف لاوحألا لك ىلعو . قبس اميف كلذ تركذ امك « « ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا

 « يندصلا ىلعألا دبع نب سنوي ؛ هيلع هعبات دقف ثيدحلاب درفني مل هنأل ؛ رضت ال ةمجرتلا

 ءزجلا » يذلا ربخلا كلذكو . تاقث . « ريسفتلا » يف يذلا رثألا لاجر رئاس كلذكو « ةقث : وهو

 . رثألا يف لاقي ام هيف لاقي « راثآلا بيذهت نم دوقفملا

 يطساولا « دلخم يبأ نب هللا دبع نب حلاص نب بابش . نسحلا وبأ زييمت - 5

 . زازبلا

 .يطساولا دلاخ نب دمحم ةمجرت ( 0178/19/#ه) « لامكلا بيذهت » : رظناو

 يب : زييمت ١3/ 8  ىطساولا « دلخم ىبأ نب دمحم نب دلاخ زييمت .

 رظناو : ٠ مصاع يبأ نبال ةنسلا « ) ١/١١15/07 ( .

 همه مه جه © ©

 . ىطساولا « دلخم ىبأ نب ديمح زييمت 1

 هدا



 ميملا باب ةعوبطملا ةدئسملا هبتك يف

 .١ براوشلا يبأ نب هللا دبع وبأ )74١؟(

 (ةجام نباو « يئاسنلاو 3 يذمرتلاو 2 حا : ملسم)

 ) ش'/ره6 : بط (

 (شا /رال : قت )و (ش"؟/رة هت )و ء (ش"/ر" خت )و (ش" /را"ث ست)

 : يرصبلا يشرقلا . يومألا , براوشلا يبأ نب كللا دبع نب دمحم ؛ هللا دبع وبأ

 . قودص « ةرشاعلا رابك نم ؛ نيتئامو نيعبرأو عبرأ ةنس يفوت

 ملالكو ماهو هالو /49ا/و 4580و 4؟5هو 45" ست) دايز نب دحاولا دبع : نع ىور

 و ؟همؤلو ؟ه9؟8و ؟؟:؟ةرل54؟ةولاكااو ١؟448و ١؟"ا4و ١١؟5؟و ١١؟؟9و ١٠ك'و مالادو

 هت)و ؛ (560و 1هؤو 11و 1و 40 قت) و ء (1/555و "ا/ه1/و "45و 7؟481ا/و ”؟44 5و

 عيرز نب ديزيو « (ق)و . 587/١( خت)و (:53و 8045و 8041و ؟48و ١٠٠3و 15+والةكو 14

 ؟تءرزفو ؟؟١؟1و ١7ة55و ١1"ةو ١1"ة١و ١9١١١1و 51)5و 4554و ١111و 7706و ؟"11"و 594١ سقت)

 . (س 2 ت)و 01/١(  خت )و ؛ (184و ؟45 قت)و « (1840هت)و «(؟5151و ؟١88 0و ؟تالثو

 نب نيسحلاو « (18/0/8) « ليدعتلاو حرجلا ٠ يروباسينلا ةملس نب دمحأ : هئع ىور

 /ه/) «ليدعتلاو حرجلا» دينجلا نب نيسحلا نب يلعو« )19417/1١1/4( «تاقثلا» يراصنألا سيردإ

 . (18 /ه/8) « ليدعتلاو حرجلا ١ ىنثملا نب دمحمو« 4

 ًاخيش : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . «.. اريخ الإ هنع ينغلب ام » :لبنح نب دمحأ لاقو . هب سأب ال « ًاقودص « ةقث « ًاليلج

 ءامسأ خيرات هو « (1//١164110؟/9) « تاقثلا »و « (18/5/8) « ليدعتلاو حرجلا ١» :رظناو

 دو « (0/») « ءاملعلا دلوم هو ؛ (1١11/؟9//79) « نيعباتلا ءامسأ ركذ »و )111/5/111/١( ١ « تاقثلا

 « دادغب خيرات ١ و (157/188/؟) « ملسم لاجر »و ٠ (1987/115/1) « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست

 « نيثدحملا تاقبط » وع (؟/11/١٠) « ريسلا »هو . (041714/19/55) « لامكلا بيذهت هو « م

 ةهمو



 /4) « بيذهتلا بيذهت )و 2 )0015/1١55/9( « فشاكلا و هيف فشل ل ىنتقلا هو « (41/46/1)

  0١و .(؛62»2 ١ يربطلا ريسفت لاجر » و « (1018/4944/1) « بيذهتلا بيرقت « )1777/901( .

 ١ لاّرغلا ركب وبأ )0849(

 (ةعبرألا)

 ) ش4/ رو : بط (

 شا /را : قت )و .ء ( شا" /ر؛ : ستر (

 نب دمحأ راج « يدادغبلا « لازغلا « هيوجنز نب كلما دبع نب دمحم . ركب وبأ

 . ةقث « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيسمخو نامث ةنس يفوت : هبحاصو هسيلجو ١ لبنح

 عفان نب مكحلا ناميلا يبأو « (84١25و ه4 ست) ميركلا دبع نب ليعامسإ : نع ىور

 رافغلا دبع حلاص يبأو ء(قء سوء تاء د)و . (5984 ست) مامه نب قازرلا دبعو ء(057740 ست)

 ىسوم نب دمحفو 2 )2١/5/8( « ليدعتلاو حرجلا : دلاخ نب ماصعو ع (18* قت) ينارحلا دواد نبا

 . (848/74ه/6) « دادغب خيرات » بيشألا

 . )3١/9/8( « ليدعتلاو حرجلا ٠ يزارلا سيردإ نب دمحم متاح وبأ : هنع ىور

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . أطخلا ٌريثك « ًاقودص

 ءاملعلا دلوم ١ و 2( 16587/1١0/8 ) « تاقثلا هو . ١/0/8( ) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 هو 2 ( 0417/17/51 « لامكلا بيذهت »و « ( 848/40/16 ) ؛ دادغب خيرأت ١ و « ( ه18/7 ) « مهتايفوو

 ١11/945/15( ) « ءالبنلا مالعأ ريس دو « ( 44/17501١ « ىنتقملا »و « ( هال5/ه004/؟ ) ؛ ظافحلا ةركذت

 /4) « بيذهتلا بيذهت ١ و « ( 555/18/8) « لادتعالا نازيم هو 2«( 5016/195/5) « فشاكلا»و

 دصقملا »و )7١9/1/500/1( « بابلألا ةهزئن »و . )4844/١//30810( « بيذهتلا بيرقت هو 2(

 .(9ةه/هدرلاو يربطلا ريسفت لاجر » و « 004/181/١( ) ؛ ظافحلا تاقبط » و « (48/498/؟) « دشرألا

 مامقو جاه <

 هم



 ميملا باب ٠ ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 )77١77( يدانملا نب هللا ديبع نب دمحم 7

 (يراخبلا)

 (شا١ / را : ست : بط)

 نبا هل لاقيو « ديزي نب هللا ديبع نب دمحم « رفعج وبأ : وه « هللا ديبع نب دمحم

 . يدانملا نب رفعج نب دمحأ « نيسحلا يبأ دج : يدادغبلا « يدانملا نبا : لاقيو « دواد يبأ

 ةنسب « ةئاملا زاج دقو « نيتئامو نيعبسو نيتنثا ةنس يفوتو « ةئامو نيعبسو ىدحإ ةنس هدلوم

 ش . قودص « ةرشاعلا راغص نم « ةدحاو

 (؟؟5١2؟ ست) مساقلا نب مشاه رضنلا يبأ : نع ىور

 ًاقودص « ٌدقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 ؟) « لامكلا بيذهت » « (119/4//155910) ٠ تاقثلا ٠ « (11/7/8) « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 . (0111/غ94ه/١1) « بيذهتلا بيرقت ١ « (040/5410/9) « بيذهتلا بيذهت » «٠ (هعمولون]

 (1986: هت ) يمدآلا ديبع نب دمحم

 (ةجام نباو . يراخبلا)

 (شا/را١ : هت : بط )

 « نوميم نب ديبع نب دمحم « دابع يبأ نب ديبع وبأ : وه « يمدألا ديبع نب دمحم

 نب ديز نب نوراه ىلوم : لاقيو  ناعدج نبا ىلوم « ينيدلا 2 مهالوم 2 يميتلا 2 يشرقلا

 .ءىطخي « قودص « ةرشاعلا نم  ةدحوملا ديدشتو ؛ ةانثملا متفب  ناّبَتلا - : ذفنق نب رجاهملا

 . (خب) ١ (1980 هت) ضايع نب سنأ ةرمض يبأ : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم : دنع ىور

 . ًاخيش : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . أطخأ امبر؛« ًاقودص

 كضي



 2 (١١١064:8/1/لو)و 2 (1ه١ :/م7/9) , تاقثلا » ء (ه١؟/١/17١1) « ريبكلا خيراتلا ٠ : رظناو

 ( (014/195/9) « بيذهتلا بيذهت دو « (50"ه/19/97١) « فشاكلا » « (ه4؛//9/97/95) « لامكلا بيذهت »

 )6771١/458/١(. : بيذهتلا بيرقت »

 :١١8( هت ) يناذمهلا ديبع نب دمحم 414

 ( يذمرتلا )

 (شا/را١ : هت : بط )

 يدسألا كللا دبع نب ديبع نب دمحم « هللا دبع وبأ : وه « يِناّدّمِهلا ديبع نب دمحم

 لوأ : وأ ١ ثالث ةنس رخآ يفوت : لصألا يفوك «  ميجلاب  بالجلا «  كيرحتلاب - يناذدّمِهلا

 . ةقث ٠ ةرشاعلا نم  نيتئامو نيعبرأو عست ةنس : ليقو  نيتئامو نيعبرأو عبرأ ةنس

 ) ؛ لامكلا بيذهت ٠ نوميم نب حونو , 1١68( هت) ديلولا نب عاجش ردب يبأ: نبع ىور
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 . ( )1١751/185/8 « لماكلا ١ سادرم نب نيسحلا نب دمحم : هثع ىور

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 )1١958/1/ «فشاكلا» و )5445/7/1١( «لامكلا بيذهت» « (40١16ه/45/9) :تاقثلا» : رظناو

 . )495/1١//5711( «بيذهتلا بيرقت» و « (044/991/94) «بيذهتلا بيذهت» ء ه0

 هام اه همام ا جه اه

 (1104) يبراحملا رفعج وبأ 6

 (يئاسنلاو ١ يذمرتلاو , دواد وبأ)

 (ش؟/م/رك؟ : بط)

 (شا"/ر" قت) و (شف4/را 7" هت)و (شده/ره خت )و (ش8١/رك" ست)

 نب ديبع نب دمحم - ىلعي وبأ : ليقو  رفعج وبأ : وه « يبراحملا ديبع نب دمحم

 ه8



 ١ باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ةنس : ليقو  نيتئامو نيعبرأو سمخ يفوت : ساحنلا 2 يفوكلا « يبراحملا دقاو نب دمحم

 . هب سأب ال . قودص « ةرشاعلا نم  نيتئامو نيسمخو ىدحإ

 و 2 (400 هت)و ٠ (”5868و "44؟و 5154 ست) يشرقلا دمحم نب طابسأ : نع يور

 ليعامسإو 0/١ ٠ خت) ميهاربإ نب ليعامسإ ىيحي يبأو , 004١ ست) ورمع نب دسأو . (س ت)

 ء 5394و 91544و "141١ ست) يميحسلا رباج نب بويأو . (دم)و ( "40 هت) شايع نبا

 نب ديعسو . (8١1و 551١ ست) ريهظ نب مكحلاو (س) و « (؟٠١40/8 ست) ليعامسإ نب متاحو

 نب مالس صوحألا يبأو . 4008 هت) ةنييع نب نايفسو . (س)و 009/١( خت) يلالهلا ميثخ

 , 980 هت)و 2 (181747و ؟/ة4و 1744و 15044و 1؟4١١و 9181و ما/ه8و 5784و ١1" ست) ميلس

 و ١ها/44و ؛".وو ٠١ ست) كرابملا نب هللا دبعو 2 ("00850 ست) بوقعي نب دابعو ء(س)و

 (6١/؟خت) مزاح يبأ نب زيزعلا دبعو .(س)و , (77/1 خت)و 2 378١( هت)و . (450/4”7و 48

 هت) ديمح نب ةديبعو 2 081١591071٠١ ست) يبراحملا دقاو نب دمحم نب ديبع هيبأو « (ت)و

 2 (5177"1و 4595 ست) ديربلا نب مشاه نب يلعو 2. (هؤ5 هت) ناهدلا هللا دبع نب يلعو« م0

 نب ورمعو 2« (555 قت) يسفانطلا ديبع نب رمعو ء(س . ت)و (788هو 16/١هو ١١؟4و 5184 هت)و

 دمحمو . (74548 ست) يدسألا ثيل نب ةصيبقو ( 885 قت) ناوفص نب ورمعو ٠ (”858 ست) دعس

 بلطمو « (1454 ست) يجنزلا دلاخ نب ملسمو ء(س « د)و 1577(  ست) ناوزغ نب ليضف نبا

 و 7801١ 7" .وؤو 710759 1868ست) يربنعلا ريمع نب ىسومو , ( 7084و 7158ست) دايز نبا

 ١ (15/2حت)و ("7619و ١715و 6880١١1و ١٠ه" ١سق) يبنجلا كلام يبأو . (190هاهترو ء ("50/

 . (س)و . 0707١" ست) شايع نب ركب يبأو . (ص « د)و

 . ( 47/548/4) « بيذهتلا بيذهت » دلخم نب يقب : هنع ىور

 . ًاقودص : هنوك ىلع هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تقفتا : حيرجتلاو ليدعتلا

 . هب سأب ال

 وخلا



 . )75/١/( ىكرتلا جيشلا ةخسن نم طقسو

 بيذهت هو 2( :٠ )1045/٠١8/4 تاقثلا »و « ( 4/١١/8: ) « ليدعتلاو حرجلا ٠ :رظناو

 « ( 40/10/49 ) « بيذهتلا بيذهت هو 2( 5025/198/5) «٠ فشاكلاهو ء( ه::/ 7١/5 لامكلا

 . )449/١١5( « يربطلا ريسفت لاجر هو ء ( 5١0/440/١ ) « بيذهتلا بيرقت هو

 مه » ه مه ه ه ه

 (16178) يطساولا دمحم -

 (ش ؛ /ره : بط)

 (ش" / ر" هت)و . (ش'" / را": ست)

 ملو ! هفرعأ مل « اهئود امف « ةرشاعلا نم « يطساولا ( دلخم نب نامثع نب دمحم

 يف ركاش خيشلا هلفغأ دقو  يتأيس امك !! ًالوهجم سيلو  هتياور ةرثك عم ةمجرت هل دجأ

 ريسفتلا ١ ل هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو 2« )184/1١1١5/4( « راثآلا بيذهت ١» ل هقيقحت

 . ئشب هتمجرتل (001/1) ؛

 « (151078 ست) رمع نب صفحو « (؟980170و 10845 ست) نوع نب رفعج : نع ىور

 ثراحلا نب دمحم نب لالب يبأو 054١( «٠ هت)  يطساولا يملسلا نوراه نبا وهو  ديزيو

 مجعلا ٠ يطساولا دلخم نب نامثع هيبأو ع (50778/05/0) «رازبلا دنسم»و « 140١( هت) يرعضألا

 )76/١( « دادغب خيرات » يئادغلا نايفس نب هللا ديبع نايفس يبأو < 0/0/7 /هال) ء طسوألا

 /ه) « ةمظعلا ١ رمع نب دمحمو « (4780/844/50) : لامكلا بيذهت» ينرعلا مكحلا نب مساقلاو

 . (40785/49/0) هطسوألا مجعملا» يدقعلا رماع يبأو ء 1١١( "ه8

 نب قاحسإو « (508/545/؟) « رازبلا دنسم ه رازبلا ورمع نب دمحأ ركب وبأ: هنع ىور

 )١54/8/ « ناميإلا بعش ه حابصلا نب نسحلاو ء (0/6./778) , لماكلا ٠ زازبلا يفوكلا هللا دبع

 مجعملا ٠ مانغ نب ديبعو + (90/17١١1ه/ه) « ةمظعلا» [ يزورملا] دمحأ نب نادبعو ع (مسام#

 نابأ نب دمحمو «ء (م+/)  دادغب خيرات » ميهاربإ نب رمع ركب وبأو ٠ ( 4785/44/0 ) ؛ طسوألا

 64م



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 طل .0/15) : ريبكلا مجعلا د يمرضحلا هللا دبع نب دمحمو 2 عسبم سدا «طسوألا

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ : حيرجتلاو ليدعتلا

 همسال ( يزملا ظفاحلا) ركذ لالخ نم « ًاقباس هُثبثأ ام ىلع همسا نأ يل دكأت دقو

 . (1/ه ) « لامكلا بيذهت » يف (نوع نب رفعج) نع ىور نم ءامسأ نمض

 ةياورلا ميدق لجرل يهف « ليدعتلاو حرجلا بتك يف مجارت نم هيلع هل تفقو ام لكو

  ًادج ديعبو « (448 )51/١/ يف هنع هل « هتالؤس : يف يناقربلا ًابيجم ينطقرادلا لاق امك . لوهجم

 ةرئاد نع هنوجرخي !! خويش ةدع هنع ىور دقف ؛ ةمجرتلا هذه بحاص وه لوهجملا نوكي نأ

 ةحفصلا يف « هذيمالت مجعم يف كلذ اًنيِب امك « ةيثيدحلا ةعنصلا هيضتقت ام بسح « ةلاهجلا

 : ميدق خيش وهو « ةيلاتلا ةيزيمتلا ةمجرتلا بحاص وه (لوهجملا) نوكي نأ الإ ؛ ةقباسلا

 .لوهجم « يطساولا . نامثع نب دمحم زييمت 4

 . ىنانبلا تباث : نع ىور

 . ةناوع وبأو « يعبضلا دابع نب ىيحي.دابع وبأ : هنع ىور

 نب دمحم » : )001/180/١( « ريبكلا هخيرات » يف يراخبلا لاق: حيرجتلاو ليدعتلا

 نع « يدجلا كلما دبع : هلاق . كلام نب سنأ نع « ينانبلا اتباث عمس ؛ يطساولا نامثع

 انث : لاق « يطساولا نامثع نب دمحم انثدح : دابع وبأ لاقو . دمحم نع « دلاخ نب ديعس

 . ىهتنا . « ةالصلاب هرمأ لجرلا وحن هبجعأ اذإ هيك  يبنلا ناك » : سنأ نع « تباث

 نامثع نب دمحم » : لاقو )1١819/47/0( « تاقثلا » يف نابح نب دمحم هركذو

 2:١ ةناوع وبأ هنع ىور ينانبلا تباث نع ىوري « يطساولا

 دلاخ نب نامثع نب دمحم وه ناك نإ الإ ؛ ةناوع يبأ دنع هتياور ىلع فقأ مل : تلق

 . ناورم وبأ هتينكو ٠ (048/1) « دنسملا ٠ يف ةناوع يبأ دنع هتياورف !

 لاوقأ ٠ )51/44/١( مصاع يبأ نبال ةنسلا ٠ باتكل هقيقحت يف ىنابلألا انخيش لقنو
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 دقو « (يطساولا نامثع نب دمحم) :وه دارملا لوهجملا نأ ددحو « ةقباسلا ليدعتلاو حرجلا
 ؛ اذه ( يطساولا نامثع نب دمحمل) « دنسملا » ىلع هقيلعت يف ( ركاش دمحأ) ةمالعلا نيسحت در

 صوصن نم ًاريثك هتفلاخم ببسب . «رانلا يف نيكرشملا دالوأ ١ نأ يف يلع ربخ ةراكن ديأو

 يذلا ءاذه (نامثع نب دمحم) ةلاهج ببسب مث . ًايناث لقعلا هتفلاخم مث .”الوأ ةنسلاو باتكلا

 . ًاثلاث « دئسلا لاجر دحأ وه

 2 1١817/498( /0 ) « تاقثلا دو 0144/197/8(2و 2« 0501/18/١ ) « ريبكلا خيراتلا ١ :رظناو

 ينغملا ١ و , ( 477/507 /) « لادتعالا نازيم ١ و « )7١١5/84/9( ؛ يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا : و

 . (408/؟908/ه ) ٠ نازيملا ناسل هو « ( 511/8//58019 ) « ءافعضلا يف

 :86١8 1١( هت) يفقثلا نامثع نب دمحم 17

 ( يئاسنلاو . دوادوبأ )

 ( شا/ر* : بط )

 (شا١ا/را :هترو . (شا"/ر' :خت)

 نم نيتئامو نيسمخو نيتنثا ةنس يفوت : ىيفقثلا « ناوفص يبأ نب نامثع نب دمحم

 . ًاضيأ اذه يباتك نم ةقنضز مقر ةمجرتلا عجارو «( ةقث « ةرشع ةيداحلا

 ةبيتق ىبأو ء(س) , (789/7 خت ) . (8١185هت) يدزألا دلاخ نب ةيمأ : نع ىور 4

 . 580/١ ٠( حت) ةبيتق نب ملس

 . (0084]ةذحأ١) ؛ كردتسلا ١ يزاوهألا نادبع : ذنع ىور

 3 ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . هب سأب ال

 هبتشي نل تمج رت ينوكو « ةهج نم ةقث هنوك . هتمجرت يف لطأو بنطأ مل : تلق

 . ىرخأ ةهج نم (187) مقر ةمجرتلا يف وه هنأب

 ه4



 ١ باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 بيذهتلا بيذهت » « )0047/5٠0١/1( « فشاكلا ٠ « (04517/86/55) « لامكلا بيذهت » : رظناو

 . ( )511/495/١ « بيذهتلا بيرقت دو ء(ه0/":.١/لوزو

 (؟5؟884) يزارلا نامثع نب دمحم 6

 (شا/را١ : ست) : بط )

 ةمجرت هل دجأ ملو , هفرعأ مل « ةرشع ةيداحلا نم « يزارلا « نامثع نب دمحم

 .هنع تكسو . يدع نبا «لماك » يف روكذملا هلعلو « رثألا اذه ريغ ىلع هل فقأ ملو

 . (5؟084 : ست ) راكب نب لهس : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 ( يربطلا ريسفتل ٠ امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ : حيرجتلاو ليدعتلا

 ) ةمجرت يف )81١/5//17910( « لماكلا » يف يدع نبا دنع ةياور ىلع هل تفقو دقو

 نامثع نب دمحم نب نامثع انث ٠ : لاق دمحم نب سابع قيرط نم ( يجنزلا دلاخ نب ملسم

 )2 يكلا يجنزلا دلاخ نب ملسم انث « يزارلا

 يف يبهذلاو (هو؟ه/ه08١م/9ا/) « لامكلا بيذهت » يف يزملا ظفاحلا : نم لك اهدكأو

 .٠ اضيأ ( يجنزلا) ةمجرت يف « ( 491/4175 ) « نازيملا »

 هنكلو (دمحم) مسا دانسإلا نم طقس هنأ وأ « ًاقيقحتو ًاديكأت « !! هنبا سيل اذهو

 سابعلاو , اهدعب : وأ ١74 ةنس يفوتو « ةنماثلا نم !! اذه ( ىجنزلا) نأل . ًاضيأ ًادج ٌديعب

 اذه نوكي نأ ديعبف !! يربطلا حويش نم  نيعم نبا خيرات ةيوار  يرودلا وهو ؛ دمحم نبا

 . ملعأ هللاو . هخيش

 « يرصبلا ٠ يمرادلا « رشب نب راكب نب لهس . رشب وبأ : وه انه هخيشو

 هيلعو . مهو امبر . ةقث « ةرشاعلا نم . نيتئامو نيرشعو نامث وأ عبس ةنس يفوت « فوفكلا

 « ريغصلاو ريبكلا نيمجعملا ٠ يف (لهس) ل تمجرتو« ةرشع ةيداحلا نم. ةمجرتلا بحاص نوكيف

 همه جه م ه © 8
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 )8١( يزورملا هللا دبع وبأ 4

 (يئاسنلاو . يذمرتلا)

 ( شك/را6 : بط )

 ( شا'/را/ : هت )و « ( شا'"/را": خت )و ء(شا١/ر١؛ : ست )

 (شا/را:رص)و .(شا/را :قت)و

 نب دمحم نبا : ليقو  رانيد نب قيقش نب نسحلا نب ىلع نب دمحم . هللا دبع وبأ

 نيسمخو ىدحإ ةنس : ليقو  نيتئامو نيسمخ ةنس يفوت : يزورملا . مهالوم يدبعلا « رانيد

 . ثيدح بحاص ؛ ةقث « ةرشع ةيداحلا نم  تامف حطسلا نم طقس « نيتئامو

 (؟مرص) لبنذح نب دمحأو ء (19179 1475 هت) يراخبلا ثعشألا نب ميهاربإ : نع ىور

 ور 815١١و ١٠م417و ةةهزلو "ء17هو ؟5داو ؟هماو هه م ست) قيقش نب نسحلا نب يلع هيبأو

 ,ء(545: قت)و (71844و ١7١7و ١ها/ هت) و . ("ه0ا"و "هدو ":"ة1و ؟ةكالاو ؟؟م15و 4

 و ١4١ هت) يوحنلا ليمش نب رضنلاو ء 00/8 خت) دعس نب دمحمو « (س . تاو« 5/١/( خت)و

 .(174/7 خت) نادعس يبأو ء (س) و . (380

 /415/5) « يناثملاو داحآلا » ينابيشلا كاحضلا نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ : هنع ىور

 يلع نب هللا دبع دمحم وبأو 2« (55/180/0) «يقهيبلا ننس ٠» يضاقلا دمحأ نب دامحو ء«

 « نابح نبا حميحص » يناقلخلا رضنلا نب دمحأ نب دمحمو ء )470/741/١( ؛ ىقتنملا » دوراجلا نبا

 رازبلا ركب وبأو « (883/110/) « نابح نبا ميحص ٠ سراف نب ناميلس نب دمحمو ء(104/188/)

 . )28/14/١( « ىلعي يبأ مجعم » يلصوملا ىلعي وبأو © (؟١/94197/571) « رازبلا دئسم »

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . اهثدحم نباو «٠ (ورم) ثدحم ناكو « ثيدح بحاص )2 ًاقودص

 . « هنع ايور املسمو يراخبلا نأ » : مكاحلا ركذو

 . « نيعماجلا ريغ يف هنأكو » : مكاحلا لوق ىلع ًاقلعم « بيذهتلا يف ظفاحلا لاق
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ) « دادغب خيرات »و ٠ ) 19454/١١١/9( تاقثلا 1 لا "1 ليدعتلاو حرجلا ٠ :رظناو

 درس يف ىنتقملا ١و 2 50094/5١5/1( ) ؛« فشاكلا دو « (14/55//049/7) « لامكلا بيذهت هو « (45/ههر»

 « ( ٠) 5١9١/491١ بيذهتلا بيرقت هو ء )081/911١/94( « بيذهتلا بيذهت و « ("ا/ همس «0/1١ ىنكلا

 . 719/9/0١7( ) « يربطلا ريسفت لاجر »و « (1/437١١1/؟ ) « دشرألا دصقملا»و

 ٠" هت ) ىقرلا سابعلا وبأ : ؟١47(

 ) يئاسنلا (

 (شا/ر' :هت):بط)

 نيعستو ثالث ةنس هدلوم : راطعلا ٠ يقرلا ؛ نوميم نب يلع نب دمحم . سابعلا وبأ

 . ةقث ١ ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيتسو نامث ةنس رخآ فوتو « ةئامو

 هت) يفوكلا رشب نب نسحلاو ٠ 00454 هت) سنوي نب هللا دبع نب دمحأ : نع يور

 نب ديبعو 2 (؟070/19/؟) « كردتسملا » ينارحلا دقاو نمب كلملا دبع نب ديعسو . (سع)و

 . )61١/84/1١( « ةناوع يبأ دئسم » دانج

 هللا دبع نب دمحمو « (551/84/1) « ةناوع يبأ دنسم ٠ ىنيارفسإلا ةناوع وبأ : هنع ىوو

 . (؟5/ا ) « ءايلوألا ةيلح ٠ ( لوحكم ) مالسلادبع نبا

  ًامامإ : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . هرصع يف ةريزجلا لهأ مامإ « ًانومأم ةقث « ًاظفاح

 /4) « تاقثلا ٠ )9//157507/17( « ١ تاقثلا دو « (1177/18/8) « ليدعتلاو جرجلا ٠ : رظناو

 )١ « ىنتقملا »و 2« )505/١4/5( « فشاكلا ١ و « (55١20485/1/؟5) « لامكلا بيذهت هو 2« 4

 . ( )١//5189/191 « بيذهتلا بيرقت ١ و 2« (090/81/9) « بيذهتلا بيذهت ١و 2« (11107/18/

 )*١817( ىعزاولا رفعج وبأ 0

 (شال/اره : بط )

 هه



 يربطلا خويش مجعم ميملا باب

 (شا /ر؟: هت )و ء (شا/ر١ : خت)و . (ش ه /رك : سق)

 ةرشع ةيداحلا نم : يزارلا ٠ يعزاولا ٠ ثراحلا نب رامع نب دمحم ؛ رفعج وبأ

 . ةقث « قودص « ثيدحلا ميقتسم

 ةميرك يبأ نب ديبع نب ليعامسإو « 4١7( هت) يزارلا ناميلس نب قاحسإ : نع ىور

 2 (0؟م11و 1٠١١١ ست) [هيودعس] يطساولا ناميلس نب ديعسو « 5048/١( خت)و . 14517٠( ست)

 « 57145 ست) يرقنملا رمعم يبأو ء (241647 ست) حابصلا نيدمحمو ء (1501 هت) راكب نب لهسو

 نمحرلا دبعو . هيودبع نب يدنسلاو . روعألا دمحم نب جاجحلاو , (27484 ست) ميعن يبأو

 . ليعامسإ نب لمؤمو )418/455/1١( « ةالصلا ردق ميظعت » ىسوم نب هللا ديبعو « يكتشدلا

 . ريكب ىبأ نب ىيحيو ميهاربإ نب يكمو « عروملا نب رضاحمو

 نب دمحأو . (571/9) « نيوزق رابخأ يف نيودتلا ٠ ةيومس نب ميهاربإ نب دمحأ :_هنع ىور

 )7١4/١/ « ناجرج خيرات » يلمألا نيسحلا نب يلعو 2 (16579/18/9) « تاقثلا ١ ىيحي نب دمحم

 ردق ميظعت ٠ يزورملا رصن نب دمحمو . (511/؟) ؛ داشرإلا » سابعلا نب نزاق نب دمحمو ء 2١

 (9781/114/4) « طسوألا مجعملا ١ نابأ نب ديلولاو ء (418/477/1) : ةالصلا

 ضيرعلا دوسألاب هتزيمو « هذيمالتو هخويش مجعم نم « باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « ليدعتلاو حرجلا » يف هتمجرت نم وهف

 وهو هنع تبتك » : يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق :_حيرجتلاو ليدعتلا

 .( ةقث « قودص

 . « ثيدحلا ميقتسم ٠ :لاقو « تاقثلا ١» باتك يف نابح نب دمحم هركذ

 . (ةرامع) ىلإ « (رامع) نم (>ه45و "4147 ست) نيرثألا يف هيبأ مسا فحصتو : تلق

 )١  داشرإلا »و 2« )155079/1١8/9( « تاقثلا ١ و « (198/47/8) « ليدعتلاو حرجلا » :_رظناو

 . (؟989/904 ) « يربطلا ريسفت لاجر هو « ( ”1//

 همه د ه ده #» ه« #8 ه
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . يزارلا ؛ يركسلا « ةيطع نب رامع نب دمحم زييمت 4

 . يركسعلا نامثع نب لهسو « ءاكبلا نوراه ىبأ : نع ىور

 . (119/41/8 ) « ليدعتلاو حرجلا ١ :رظناو

 همام م همم

 (55486) ةرامع نب دمحم 0.” ؟

 ( شا"هل/را4" : بط )

 (شا١/رارص)و (شه/ر4 قت)و « (شا/ر؟هت)و ١ (شا“/ر١٠خت)و « (ش11١/ر١١٠ست)

 نابح نبا هقثو « ةرشع ةيداحلا نم : يقوكلا « يدسألا ؛ حيبص نب ةرامع نب دمحم

 غ2 (31١3لالو 58000 717439 15111 546 ست) [قارولا] نابأ نب ليعامسإ :_نيع ىور

 كلام نب نسحو « (398١٠ست) ةيطع نب نسحو « (١57/1خت)و « (17184و ١/87 هت) دمحم نب تباثو

 ست) ديزي نب دلاخو « (45و9174 قت)و , (7ه80و »م هت) دلخم نب دلاخو 2 8١144( ست)

 00 هت يحلطلا صفح نب دعسو ؛ (510/440و18057 ست) قوزرم نب قيرزو 2« (900079 0041

 رز 18445 7895و ١517١1 الالالاو )١( ١٠١5و ه4 ست) يلجبلا رماع نب لهسو 2 (59قت)و

 ؛ 51١( قتر دابع نب باهشو (؟) 5054و 978١و ة4هم هت) ء( "11و ككاو مو 01

 ست) ءيرقملا ديزي نب هللا دبع نمحرلا دبع يبأو 2 (05410 ست) يعوبريلا فسوي نب مصاعو

 والالاالو 7197و 148410و 19١4 ست) ىسوم نب هللا ديبعو ع (١٠٠017و ؟الاةىو 7١ مذو 1851/هو "185

 و ااة4١1و ١الالاالو ١ال[١هو !١ةارخثكو 1714و 1517و ةال١5و ة4هالو 4441/و الالدالو ال455 ه4

 رو 1كم15و 1581و ؟061435و 10014و !هطالتو !ه111و !4لكلو ؟غالفمو 1844و "90و 1و

 رو 1880159 ؟مالالاكو 181411 خ15 51خ1خهو 1874و ؟ا/ثالاو !ال1 ١و الددو و1

 را11؟518و "اةالكو 8ل615و 3164و 1 تو ا هكالو مدالاملو تمحو لوقو 1114و 4

 و "ا6١1و ”الكفدو 554119 5418و 4119و 5341و "0115و 91و ل144 و

 (رماع نب لهس نب ليعامسإ) ركفلا راد ةعبط ف ءاج ثيح !؟ لاكشإ هيفو (1)

 466 :ه) مقر رثألا هليزي دانسإلا يف لاكشإ هيفو (1)

 هال



 ر فهو مهكر لاو 41او ةدكو 119 بسهتزو « 83و طلطالاو للا 44و طلو لالا 1
 /كو 9/5١و 5١ ه/او لالا خترو 2 (085و 1١1١ : قت)و 2( 15604و ؟؟م0و ؟65١و 5١٠5و 1١م4

 نامثعو ء (75990ست) ةرم نب ديعس نب نامثعو ء (56رص)و ؛ 1 /و :؟/8و ةا/عو 1/5

 ست) مداق نب يلعو « (720 قت) ديمحلا دبع نب يلعو ٠ (174/5 خت) يناهبصألا نمحرلا دبع نب
 نب ضيفلاو ء (445 قت)و , (117948و 55444 سست) دامح نب ورمعو , (15١1هت )و 6(0

 و ؟"١0 هت) ليعامسإ نب كلامو « (”4884 ست) يئاوسلا ةبقع نب ةصيبقو ء (77415 هت) لضفلا

 يبأو 2 181١89( ست) نارهم نب ديزيو ع (30417و ١7546 ست) ةدئاز نب ديعس نب دمحمو ( 0(

 نيسح نب نسحو « (11514/474/17) « ريبكلا مجعملا » حيبص نب ليعامسإو (10050 ست) مصاع

 كلامو ٠ )4//70١79/459( ٠ يليقعلا ءافعض : مالس نب نوعو ؛ (/40/1/0) « ينطقرادلا للع » ينرعلا

 محازم نب رصنو 2 (57/1) ٠ ءايلوألا ةيلح ٠ ليفطلا نب دمحمو« (91/141) ؛ ناوخإلا » ليعامسإ نب

 « ينطقرادلا ننس » ميعن يبأو (164074/115/5) « تاقثلا » حارجلا نب عيكوو (15075/0/97 ) « لماكلا »

0" ْ 

 دمحم نب دمحأو 2 81١45/801/8( ) « ريبكلا مجعملا ٠ رازبلا ورمع نب دمحأ :هنع ىور

 « يليقعلا ءافعض » يناولحلا ىيحي نب ايركزو « 164174/11١١/9( ) « تاقثلا ١ نازولا ميركلا دبع نبا

 هللا دبعو )٠١67/51/1١( « ريبكلا مجعملا » يناهبصألا يفنحلا نادمح نب سايعلاو (9079/437/5)

 ) « ريبكلا مجعملا » يلجبلا سابعلا نب يلعو )0١50/95/6( ٠ « يليقعلا ءافعض » ةيجأن نب دمحم نبا

 دمحم نب ىيحيو « 1701074/414/1١1( ) « ريبكلا مجعملا » ميحد نب ديعس نب دمحمو « ا

 . (55/85/4) «٠ ينطقرادلا نئس » ايندلا يبأ نب ركب وبأو 2 (١611/4/1؟/9) « تاقثلا ١ دعاص نبا

 . (18417/4/117/5 ) « تاقثلا » يف نابح نبا هركذ : دلاو ليدعتلا

 ةدابع نب دمحم ةمجرت يف ( 78/814/1) : يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذو

 هجوأ ىلع ةعوبطملا يف ارارم ىضم خيشلا اذه : يربطلا خيش » : لاقو « يرتخبلا

 هل دجن مل اننأ امهيناث يف انركذو «(( يدسألا ةرامع نب دمحم)) مساب )19١١( (545) اهنم

 كلذك الإ خيراتلا سراهف يف هدجن ملو . خيراتلا يف ارارم هنع يربطلا ةياور يف الإ اركذ الو ةمجرت

 نايف



 ميلا باب | _ ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ةرامع نب دمحم)) ) لبق نم انيأر ام ىلع هيف هانححصو «نامع نب دمحم)) مساب (1491) اهنمو

 باوصلا وه هنأ نآلا يدنع مجارلاو. (( ةدابع نب دمحم)) مساب - ىرت امك انه ءاج هنكلو ((

 ريغ ىلع هيف ركذ عضوم لك يف ةفرحم خيراتلا يفو ريسفتلا يف يربطلا خسن نكت كلذ نكي نإف

 . وحنلا اذه

 ناك « قودص ةقث : « يطساولا يدسألا يرتخبلا نب ةدابع نب دمحم » خيشلا اذهو

 . «٠ هتمجرت نم ائيش ركذ مث... بدأو وحن بحاص

 اهعضوم يف اذه يباتك يف هللا ء اش نإ ةلصفم (؟ا//) مقرب هتمجرت دجتسو : تلق

 . (9١5ا) دحوألا

 ةرامع نب دمحم )) نأل : ((ةدابع نب دمحم)) هنأ انه تحجر امئإو و : لاق مث

 « يملع هيلإ لصو اميف .ةياورلاو مجارتلا بتك يف هركذ دوقفم (( يدسألا

 دمحم)) مساب  هملع انيلإ لصي مل  رخآ خيش كانه نوكي نأ نكمي: معن ١» : لاق مث

 ) حجرألا وه تركذ ام نأ ىرأ ينكلو. هنع ةياورلا يفو هخويش يف اذه عم قفتي (( ةرامع نبا

 . راصتخإلا ضعبب ىهتنا . 2« [(18947107)] 047

 - يدسألا دابع نب دمحم ٠ : ( 186) « يربطلا لاجر سراهف » يف فاقسلا لاقو

 . « يدسألا ةرامع نب دمحم

 نم هولذب ام ىلع « نيحلاصلا انفلس عيمجو « ( ركاش) نيخيشلا هللا محر :تلق

 لهف . بيصن رجألا نم قحلا يف دهتجم لكلو !! نيرجألاو رجألا نيب هيف مه ؛ داهتجاو دهج

 !؟ (دحاولا ) لجأ نم ( دحاوو ةئاملا ) كرتي

 دمحم) نأو ؛ حيحصلا وه سكعلا نأ « ادبأ كشلل الاجم عدي ال امب « يل نيبت دقو

 نأ اهيف زوجي (ةرامع) نأو .!!! سكعلا سيلو « ( ةدابع نب دمحم) ىلإ فرحت « ( ةرامع نبا

 نع ىور هنأ وأ . (ةرامع) رسكلابو « ( ةرامع) مضلابو ؛ ( ةرامع) متفلاب ؛ نيعلا ةثلثم نوكت

 ( حيبص نبا ) وه ( ةرامع نب دمحم) نأو !! ( ةرامع نب دمحم)و « (ةدابع نب دمحم) نينثالا

 نلاح



 و ؟1/910/1) مقر راثألا يف همسا فحصت يذلاو ( ىسوم نب هللا ديبع) ةصاخو « مهنع ةياورلا

 هخويش عيمج نع ثدح امم رثكأ « هنع ثدح يذلاو « ( هللا دبع ) ىلإ ( 4١78و 81/90

 : هنع جرخأ ثيح نيعمتجم

 نع (ةدحاو ةياورو ةياور ةئام) لصأ نم (ةياور نيتسو تسر وحن :« ريسفتلا » يف

 (اخيش رشع ةتس)

 . ( خويش ةثالث) نع ( تاياور رشع) لصأ نم (تاياور ينامث) : « خيراتلا » يفو

 نع (ةياور نيرشعو ثالث) لصأ نم (ةياور ةرشع يتنثا) : « راثآلا بيذهت » يفو

 . (خحويش ةينامث)

 . ( خويش ةسمخ ) نع ( تاياور ينامث ) لصأ نم ( نيتياور ) : « هنم دوقفلا » يفو

 . (دحاو خيش) نع ( ةدحاو ةياور) : « ةنسلا حيرص ١ فو

 ( )١47 لصأ نم (84) (ىسوم نب هللا ديبع) نع يربطلا هاور ام عومجم نوكي ثيحب

 !؟ نيثلثلاب فيكف ! ريثك ثلثلاو ( هتاياور يثلث) وحن يأ « ةياور

 هخويشو هتاياورل « ( اعضوم نيرشع) وحن , هذيمالتو هخويش مجعم يف , تبثأ دقلو

 هيلع تفقو ام ضعب وهو - « راثآلا بيذهت هو « « خيراتلا »و « « ريسفتلا ١ جراخ هنع ةاورلاو

 ريثك يف « ((يدسألا ةرامع نب دمحم)) احيرص همسا درو ثيحو « ةلاطإلا ةيشخ , هلك سيلو

 و.( هنم دوقفملا ١و ء« « راثآلا بيذهت »و « يربطلا ريسفت » ريغ 2 مجارتلاو ثيدحلا بتك نم

 . ع ةنسلا حيرص )و 2 ( يربطلا خيرات 1

 و ((يدسألا حيبص نب ةرامع نب دمحم))و « ((حيبص نب ةرامع نب دمحم)) كلذكو

 . ((يقوكلا حيبص نبا ةرامع نب دمحم))

 بيذهت » يف « (قارولا نابأ نب ليعامسإ) هخيش ةمجرت يف هركذ درو « مسالا اذهبو

 رثألا يف هخيش خيش وهو (  يشرقلا نمحرلا دبع نب ةسبنع) مسا درو امك : (411/0/5) ؛ لامكلا

 .!! روكذملا ( ليعامسإ ) خويش مجعم نمض «  ةمجرتلا عوضوم

 ه6



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (ىسوم نب هللا ديبع) نع (ةرامع نب دمحم) تاياور نم « ريبكلا مكلا اذه ُكَرْتُي لهف

 وأ !! فيحصتلا وأ « فيرحتلا هيف عقو دق نوكي امبر !؟ درف « ميتي « ٍدحاو « رثأ لجأ نم

 نب دمحم ) نع ىور امك  محجرألا وه اذهو  اضيأ ( ةدابع نب دمحم) نع ىور دق يربطلا نأ

 . ملعأ هللاو . ( ةرامع

 ١ا/ال١ 7 ست) راثآلا يف (ىسوم نبا  ًارغصم - هللا ديبع ) ؛ هخيش مسا فحصت دقو

 :٠ ( ًاربكم - هللا دبع) ىلإ ( 98801 و ؟م1لالا"و ؟ا/١٠7و ؟الا94و ؟4١الاو

 مجعملا ٠ : يف هقيرط نم ًاضيأ مهنع ّيوُر « يربطلا دنع مهنع ىور نيذلا هخويش رثكأو
 « )11/41١( « ناوخإلا هو 2 (1157/1؟9/ه) « لماكلا» و « (١778/15/1١1و فة ١107/99/ة) « ريبكلا

 . (77/5) « ءايلوألا ةيلح هو

 « يرتخبلا نب ةدابع نب دمحم) « هتقبطو ١ هخويش ضعب ءامسأ يف هكراش دقو

 . ( 51/) مقرب ةتعجرت تضم دقو « ( 7١917 ) يطساولا« يدسألا

 854/11) « ةفيعضلا » يف وه امك ىلاعت هللا همحر  ينابلألا انخيش ًاضيأ هيف ددرتو

 (ةيبيرجتلا ةيمالسإلا ةبتكلا ةعوبطم )8/595/1١7//09(  ؛ (خيشلا ةطوطخم  هالالال/

 : مهو (( ةرامع نب دمحم )) همسا وار نم رثكأ « هيبأ مساو « همسأ يف هكراش دقو

 ١ - يزارلا رامع نب دمحم) نم فحصم « يزارلا ةرامع نب دمحم زييمت (

 مقرب ةقباسلا ةمجرتلا يف 2( هتمجرت تضم دقو )701(.

 . مزح نب ةرامع نب دمحم زييمت- 4"

 . ةريره يبأ : نع ىور

 دانزلا وبأ : هنع ىور

 ) « تاقثلا ١ و « )5١5/45/8( « ليدعتلاو حرجلا ١ و « )07/4/187/١( « ريبكلا خيراتلا ٠ :رظناو

 . (هؤو/*؟١/و) «بيذهتلا بيذهت» و 2« (4815/؟64/5) « ةباصإلا ١ و ه١ 8م ح١/ه
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 ١أهه



 . (ةعبرألا) هل جرخأ . ءىطخي قودص « ةعباسلا

 . مزح نب ورمع نب ركب ىبأ : نع كور

 . سنأ نب كلام : هنع ىور

 /7) ؛ تاقثلا ١» و ( ٠١51/55/8 ) « ليدعتلاو جرجلا هو ( )0/0/18107/١ « ريبكلا خيراتلا » :رظناو

 بيذهت :و « ( )509/1/١4/5١ « فشاكلا ١ و ( ه444/1190/15) « لامكلا بيذهت ١ و ( 84/٠١

 (4514/"ا/١/4) « ةعفنملا ليجعت ١ و « ( )51717/4948/١ « بيذهتلا بيرقت ١ و « (014/870/4) « بيذهتلا

 . )5١( « أطبملا فاعسإ هو

 ال ينيدملا « يراصنألا , تباث نب ةميزخ نب ةرامع نب دمحم زييمت - 15

 . « دنسملا » يف دمحأ هل جرخأ . ُفَرْعَي داكي

 . ةميزخ هدج نع « هيبأ : نع ىور

 . جيرج نباو « ةميزخ هنبا : هنع ىور

 )٠ ؛ تاقثلا ١ و « (44/١٠/م) « ليدعتلاو حرجلا »و « (187/1//0) « ريبكلا خيراتلا ٠ :رظناو

 /:٠١45/4( و ١ ةعفنملا ليجعت ه و 2 (/8//810م6) « لامكإلا « ) ١//الا1577/9؟ ( .

 .- ةدابع : ليقو  ةرامع نب دمحم زييمت 6

 . عيبرلا نب دومحم كردأ دقو « نييندلا : نع ىور

 . ةميرك ىبأ نب نكسلا : هنع ىور

 )0//181//٠١81( « تاقثلا دو « )5١7/48/8( « ليدعتلاو حرجلا ١ :رظناو

 هاه جه © هج © هج

 ةئامثالثلا دعب , قشمدب ثدح خيش « ىثيللا « ةرامع نب دمحم زييمت -

 ه6هى؟



 . (48/914١01/ه ) « نازيملا ناسل ١ :رظناو

 ةفشف خت)ينادمهلا حابصلا نب رمع نب دمحم *٠” 

 (شا١ /ر١ خت : بط)

 نب دمحم « هللا دبع وبأ :حيحصلاو ! ! أطخ « ينادمهلا « حابصلا نب رمع نب دمحم

 . )٠5”( يتأي . ١0/١( خت)« يفوكلا . يدئاصلا « ينادمهلا « جايهلا نب رمع

 (؟567) يمدقملا هللا دبع وبأ - 4

 ( ةعبرألا )

 (شا /رهه :بط)

 (شا"/را5 قت)و ١ ( ش4/ ر5١ هت)و ء (ش ؟/ ر؟ خت)و « (شال /ر٠؟ ستر

 يفوت .٠ يرصبلا ؛ يمدقملا 3 مدقم نب ءاطع نب ىلع نب رمع نب دمحم . هللا دبع وبأ

 . قودص « ةرشاعلا راغص نم « نيتئامو نيسمخ ةنس نم بيرق

 ست) يناتسجسلا هللا دبع نب ثعشأو , 00755 ست) ميكح نب ليعامسإ : نبع ىور

 8148و الو هت) [دمحم نب] جاجحلاو 2 (د)و . ( "ال155و "4:؟9١و ؟8ا/١4و ؟ا/:917"و ؟6581454و 585

 [لاهنملا نبا] جاجحلاو 2( (41١1و 54١١و 58١١و 54١٠و 5١١1و 48١٠و ١٠١ 45و 1١٠١و مطؤو مالالو

 و 1ة١5و 1417و "41و "85و "04و "10و مءدو و9 7917و ؟مخاو ١7و )1و ه5و ه1و هاو ؛؟و ؟١ قتر

 يعبضلا رماع نب ديعسو . (108 ست) ديعس نب ناحيرو 2 (501و هم١و هالاو هالاو هدو ه1

 (ه/١ خت)وء (14119 ست) [ ليبنلا دلخم نب كاحضلا] مصاع يبأو .(س . ت)و ١١978( ٠ ست)

 ست) سنأ نب شيرقو 1١40( ٠ هت) يئاوتسدلا هللا دبع يبأ نب ماشه نب هللا دبع نسحلا يبأو

 ست) ناطقلا ديعس نب ىيحيو « (851و 85١ قت) عسأو نب دمحم ركب يبأو 2( (مع ولو "1#

 رحب يبأو ء (س)و . 571/١( خت) يندملا سيق نب دمحم نب ىيحي ريكذ يبأو 0

 ةوم؟



 . (1170/919/) « يليقعلا ءافعض ٠ ريثك نب دمحمو « ١8704( ست)  بوسنكم الو « ىمسم ريغ

 نيسحلاو 2 (”154/14//1) « ريبكلا مجعم ا و يناهبصألا ةيوثم نب ميهاربإ : ةهثع ىور

 (0/48/؟ه/4) ٠ كردتسملا » يزاوهألا نادبعو : (57/4//87910) « ريبكلا مجعملا ٠ يرتستلا قاحسإ نبأ

 مصاع يبأ نب ورمعو 2« )0510/٠١4/5( : ريبكلا مجعملا » ىناهبصألا ريزولا قاحسإ نب يلعو

 ركب وبأو ء (49075/1070/0) : طسوألا مجعملا » ايركز نب مساقلاو ؛ (ها0/؟ه/١) . ةئنسلا ١» ىئابيشلا

 . (00/5/؟؟7/؟) : ريبكلا دهزلا » ءاجر نبا

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . هب ساب ال « ًاقودص

 نب دمحم) راصف (؟417١7ست) رثألا يف خاسنلا ىلع هبسنو هيبأ مسا فحصت :تلق

 . (يسدقلا ورمع

 نب دمحم ركب يبأ) هخيش مسا يف  دوقفلا بيذهتلا ١ نم 0١ قت) رثألا يف أطخ عقوو

 ملعأ هللاو « هتبثأ ام باوصلاو « أطخ وهو ( عساو نب دمحم نب ركب وبأ ) راص ثيحب ( عساو

 « تاقثلا ١ و « (48/11/8) « ليدعتلاو حرجلا ه و « (047/175/1) « ريبكلا خيراتلا ٠ : رظناو

 بيذهت ١و 2 (0094/506/9) « فشاكلا ١» و « (19/4/55//0491) « لامكلا بيذهت هو 2« )1١405/1١9/9(

 (؟4٠814/0) : يربطلا ريسفت لاجر » و )11171/498/1١( « بيذهتلا بيرقت ١ و « )5١7/991/4( ؛ بيذهتلا

 (11 خت ) ينادمهلا جايه نب رمع نب دمحم 6

 ( ةجام نباو . يئاسنلاو . يذمرتلا )

 ( شار/ر* : بط )

 (شا/را :هت)و ء(شا/ر؟ : خت)

 : لاقيو « ىدئاصلا « ٍجاّيَه نب رمع نب دمحم . هللا ديبع وبأ : ليقو « هللا دبع وبأ

 ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيسمخو سمخ ةنس لاوش يف يفوت : يفوكلا « ينادّمِهلا ٠ يدسألا

 هه



 ١ت)و 178(2/؟و ١1/1 خت)و ١ (517لهت) يبحرألا نمحرلا دبع نب ىيحي : نع ىور

 ةمادق نب ةدئاز نب ةمادقو + (0184/181/8) « رازبلا دنسم ٠ نيكد نب لضفلا ميعن يبأو ء (ق ء س

 . (؟١"/مو١/10) « لماكلا » ةريون يبأ نب بوقعي نب روصنمو + (59114/915/90) « رازبلا دئسم »

 . (770/ه16/؟) « ليدعتلاو حرجلا » يدزألا ةدانج نب هللا ديبع : هنع ىور

 , "ةقث: هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت: حيرجتلاو ليدعتلا

 سأب ال؛ ًاقودص

 « لامكلا بيذهت ١» وء (19918/1194/4) « تاقثلا » و « )11/1١/8( « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 و 2 ٠ )3١94/4948/١( بيذهتلا بيرقت ١ و ء (500 /"9» /و) « بيذهتلا بيذهت ١ ء 0600/18/57

 » فشاكلا « )١/ 5١6//ا/ا0ه(

 مق ه هم مه اه

 (10585) يبلكلا سوركلا وبأ 5

 ( شا“ / رال : بط )

 ( شا /ر#" :قت)وء((ش'_"/ر'”":هتز)و .ء(ش ا/ر”":ست)

 وبأ) : هل لاقيو : يرصلا « يبلكلا « مامت نب ورمع نب دمحم . هللا دبع وبأ

 . قودص « ةرشع ةيداحلا نم ؛« نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس ىلوألا ىدامج ْف يفوت 2« (سوركلا

 نب ىسيع نب بويأ نب ناميلسو « (4 08١ هت) ميرم يبأ نبا[ ديعس] : نع ىور

 هللا دبع نب ىيحيو ع (50و 7748و 5760 قت)و ء (1847و ١85 ستر هللا ديبع نب ةحلط نب ىسوم

 ع (171/518/1) « ةميزخ نبا حيحص » جرفلا نب غبصأو ىسوم نب دسأو (؛ه5 هتل) ريكب نبا

 يموزخملا مشاه نب ديعسو « (1111/418/5) « لامكلا بيذهت ٠ يدادغبلا قرزألا ميهاربإ نب جاجحو

 « لامكلا بيذهت » يرصللا ثيل نب نيعأ نب مكحلا دبع نب هللا دبعو « (15/0) « الوكام نبا لامكإ د

 ٠ )١4/1/ ةميزخ نبا حيحص ٠ دبعم نب يلعو «٠ يسينتلا فسوي نب هللا دبعو ء(مم/1/141/1)

 حيحص » دلاخ نب ورمعو « (1770/17/1) « ليدعتلاو حرجلا » يبلكلا مامت نب ورمع هيبأو :

60606 



 يربطلا خويش مجعم ميملا باب

 /ةا//١) « ةئاوع يبأ دنسم / ديلولا نب يلعملاو ١ نذؤملا ديز نب ةيواعمو 2 )771/١/9١/4( « ةميزخ نبا

 نبا حيحص » دامح نب ميعنو ٠ (7ه8/517/4) « ةميزخ نبا حيحص ٠ رابجلا دبع نب رضئلاو « 204

 : لاقيو « قيرز نب يدع نب فسويو « ريكب نب هللا دبع نب ىيحيو 2 (1477/858/1) « ةميزخ

 . «٠ )484/544/١( ةميزخ نبا حيحص » يميمتلا تلصلا نبا

 // ) « الوكام نبال لامكإلا ٠ مالسلا دبع نب هللا دبع نب دمحم ( لوحكم) : هنع ىور

 57١0٠6(. /س١/؟)« ىنتقملا» [ يقشمدلا] ءاصوج نناو ع(

 . 2« قودص « هنع تبتك» : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق :.جيرجتلاو ليدعتلا

 نم وهف ضيرعلا دوسألاب هتزيمو « هذيمالتو هخويش مجعم نم « باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « ليدعتلاو حرجلا » يف هتمجرت

 /51/7) « ىنئتقملا » و (0074/5) « ءاملعلا دلوم » و ء (54/8//151 ) ؛ ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 . (5888/ه٠ه ) « يربطلا ريسفت لاجر هو 2( 509/1/910/1/5 ) « باقلألا يف بابلألا ةهزن وو ء( ه٠

 (1؟6) يلهابلا ركب وبأ - ٠7"

 (شا١٠ /رالالؤ : بط )

 (شا/را:قت)وء(شا/ر١٠ : خت)وء(ش١٠ /ر8١١71: ست)

 نيعبرأو عست ةنس يفوت : يرصبلا  ىلهابلا ٠ سابعلا نب ورمع نب دمحم , ركب وبأ
 .ةقث ١ ةرشاعلا نم «٠ نيتئامو

 ست)  بوسنمالو « ينكم ريغ  نيسحلاو 2 (0150050 ست) نوع نب رفعج :_نع ىور

 دبع نب دمصلا دبعو 2« 187٠( ست) ةنييع نب نآيفسو « ١14494( ست) ديعس نب ملاسو 20( عا

 ست) يدزألا راكب نب ةديبعو « (01#4 ست) [ ىسوم نبا هللا ديبعو « (1848* ست) ثراولا

 يبأو ع (01117ست) يدع يبأ نب ميهاربإ نب دمحمو . (1805 ست) يمدقملا ءاطعو .

 و 5”1و ؛ههو ١1١1و "وو "مالو "الهو "ه4و ”4١و ؟/8و ١١9 ست ) ليبنلا دلخم نب كاحضلا مصاع

 مالو م" 4و مو 4814و الهكو الااو 5539و ”4ا/و "9و "57و هذكو هدؤو هؤ7و ه١هو ه4١و ؛ةالو 49*

 ةه6ةك



 _- ١ باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و 44١١و ١ا١١الو الو ٠و 52 ٠و او 4١٠١و ةمالو ةكالو هده وعقو هلو 9

 و1181 11و 15 قو 1"دزلو 18د !؟ةكو 1١مكو ١1و ١!هفو !؟44و ١؟18و ١١15و

 رز 585١و 548١و 75١١و ١؛ةخو !4١ل١و ١:ا"هو !4١؟هو 4١4١و ١4١هو "١ 93و ١"الالو ١!"59و ١1

 40١5و ١5و ؟١5؟4وا؟71١و 855١و 1857و 88١1و 87١1و ١ا/مالو ١الاالو ١الهاو ١ال414و ١!ل؟9و 4

 و ١١ال0١و ١ذ9هو 941١"و 950١و 944١و 9١9١و ١م8ةمو 84١1و !!44و !؟5١و ؟9١)"و ؟ا١9١و ؟١ا/هو

 و ؟1"لالو ؟8ال5و ؟851لو ؟خهدو ؟18و 1و هو 1و 1و !؟ةلو 415١و ؟ا؟الوو ١/11

 و 5330و 1554و 1314و 1514و 1١75و 7011و 01و ؟غنو ؟448و !11و ؟4؟4و ؟41هو و

 و ١5م4هو "ءكالو "١م5و ؟ةؤالؤو ؟94515و ؟ة؟81و ؟ما)ا/لو ؟م6١٠8و ؟الم4و االالاكو ؟١الامو ؟؟ةالو

 و 8615و 88و 3831مو "1558و 3711و "51و "اوحو "او "الو "او "11و "١1و

 و 35مه5و 5848و "م55و "مهو الالزو "ال45 "العجزو 7544و "5184و ”4ه5و موو معسومو مالا

 و 1015و 41١1و ١1الو 55١1و ١1١1و !ة94و ؟8ةمدو "ة19و "ؤ1/هو 1ثمللءو كة ؟خفمو ١م

 و 5١15و ؛9١الو :١183١و ؛١الآكو ؛54١و 55١4و ؛١ا"الو ؛١*هو 9١٠1و 4١٠2و ؟١مفو غ١الالو غ.ه»

 و ؛الوالو ئا/الالو ؛ا/417و ؛"الكو 1508و ؛ئالالو 4١44و ؟748و ؛؟مالو 1785و ؛؟الهو ؛االءو ؛511/

 و هاكؤو هاكؤو هالاو ه0 15و ه0١هؤو هددكو هدددو غةالالو :ة4ها١و ؛ة الو 5١: 6و ؛ةلاو

 و هك١561و هكالؤو همؤالو ههونو همه89و همه415و همؤمو ه15ْملكو هاظكذو هال4هو هكهزو هكهعو 0

 و دهولا١و همككو همكاكو هم55و 5444و هم١5و هم١ملو هالثالو هالدالو هالهاو ةهالؤغهو هكالمو 6

 و 5ل١1١و ةلؤلو 5141و 333 "1417و ةل91و ة)155و ”ءفلو ١5الالو ١501و ٠5بالو هفمدو هوك

 و ة5ككؤو ة5كادهو ةمونو "5641و 55ه١1و ”هئالو ”ها١و 54ملالو ”الالو 5915و 55و 5و 57

 و ةكداو ةمكحو همككو 5805و دبوكو "الموو "الالكو "ال58و "ا/لالو ؟الاكو دكالمو ةككحو 56

 و الا ١؟و الحةث8و الع مالو الءالدو الع 11و 08“ 01و الخلف الددو ”ةكاكو 5ةك5و "فلو

 وال١١4 الفرو المو ال14 هو الظالاو اظل د1و الامالو الكاو ا/؟هالو الا1: و ااو و ولا

 و الكذكو الثالفو الثكمو الكهمو الك44و الك 5و الثل١و الث117و الهككو الها6و الهدا الغهدو 714

 ور الث4؟و الك 17و ال559و ا!ل911/و الذؤ7و /885و الم5ا/و /8155و الالث7و الالالالو الالالاو الالاؤو الالدال

 ذه مكككو مكككو م5ه1و م144و ملالالو 1144و مل١ 15و مك١الو ملاهؤو محه6و م1١ 1"و الفمكو وا

 ذه مهدلو م0١15 8145و 84ا5و م445و 867ا/و م10و م"4هو م""4و 8801و مكذملو مآالكو 4

 . نارودلا ريثك دانسإلاو ؛ هيف بير ال طقس وهو « ( ىسيع) هيف هخيش راصو ( مصاع يبأ) هخيش مسا طقس «')

 هعهواأ/



 و اقرتو ملفلاو ماخاو مالكاو ةالاهر ةاالو مجالاو مكمكو محلحو مقالاو ممالفو ممالاو 011
 و ة52ل"هو ةداكو ة١20لو محاخو خذحاذو محلالو مك1ؤو طذخحلو خحالكو خذخالدو مهكمو مخك4و خ85

 و ةهاللو ةؤغؤالو ؟ظلكو ة؟1مكو ؟؟١4و ة؟١ا/لو ة45١و ة176و ةل١1و ة١؟هو ؟2الفو 9654و 909

 و ؟5"و ةذحلو ةحالعو ةملكو ةخلالو ةذااو ة1لالهو ةالكاو ةالآ؟و ذالا5و ةكخفحو ةتككو 4445

 ١ذ١ملكو ١١١همو ١١1هزلو )51١١و ١١١١ الو ةك15و ةك14 ١و 4375و 4973و ١455و ةذ15و ؟١9؟5و9 4

 و ١١ ةالو ١١ اونو ١٠1االو 55١1و ١٠"دهو 54١1خكو ١١؟ملو ١٠١ ؟الالو 1١٠1و ٠١ ١الالو 96١٠٠و

 و 5١١ه4و )51١٠و )5١5١١و ١١هالالو ١٠هه5و ١١هدهو ١١؛الالو ٠١ 442و ١٠١ ؛5و ١4١٠و 1١114

 و ١93١١و )١مذهفو ا١١مذككو 4١١ذلفو ١١ ملاو ١٠الفكو ١٠الكا١و ١٠ال44و ١١ الالىو ١١تكلو ٠كالال

 و 6١١هلو ١١ه44و ١١؟44و ١٠١59 و١ؤ1ذ١١ ولالمذ١١ و١١١١١ و١١١١4 و١١١56 ١١١459 068و 49

 و 504١1١و 54١١الو 544١١و ١١5 وه1١١57 ١١5419 الو 5917١١و ا١١هم5و ١١هالكو ١١ه١65و 6١ةا/

 و ١9١١و 08١9١١و ا١١المخو ١١الهمو ١١ا/45و 85١١و ١١الا١و ١١ال4١و ١ا١دهكو 5656١١و ١١66

 و ١؟"11/لو 1195١١و ١؟؟4ا/لو 7١؟؟78و ١١1١١و ١؟١ال4و ١؟59١و ١؟759١و 9١١الهو 945١١و /١١91

 و 30515١و ١3١ 41/و 11١11"و !١؟ةالهو ١؟ملفو 814١١و ١؟54هو ١؟هه0و ١؟911و ١؟5159و 4

 و 581"1و 514١١و ١"9١5و "1539و ١؟1هالو ١"144و ١"ا؟هو ١؟9١١و ١؟١هلالو ١١١ لكو 357

 و ١"١4هو ١"405و 50١١و 9١م5 14١١و 7١"1ا/4و ١١؟54هو ١"؟ههو 750١1ه5و 7١؟4لو 54

 و ١؟؟مالو ١!"545و ١156١و ١"هحلو ١"١85و ١"هدالو 74١ا/4و ١"غهلو ١17١و ١؟475و 134١

 و "١ ةلالو ١!"1١41؟و ١"4.2مو ١!؟خحكنو ا!9مماو 1١١م117"و ١؟خكاكو ١1المخو ١"الهاو ١الغ4و ١ك

 و 54١41١و ١4١"هو ١5١ ولالا١؟١ و9ة١؟١ و١4١١6 و1١ ١4١ 04و ١1١ 5١و ١؟؟45و ١"ة415و 894

 و ١؟؟١هو ١؛998و "١4 ملخو ١؟الاو ١؟8ههو 4١؛786و ١؟!55و 5١41١و 4١؟١5و 4545١هو 115

 و ١؛ةمهو ١؟”تك'و 45075١و ١؛”ءالو !١؛”ددو 4١ه حو 42715١و ١45١ 4و ١4 1الالو 1414١و 1441

 و ا١؟مخحو ١؟ىملكاكو 4١؛مذعالو 4488١و 4١مالو 44801١و ١؟الؤ4و 4١الةللو ١؟الالثو ١؟الاهو ١4/17

 و ١؟ةخكاكو 4١؛ة45و ١؟ةخلو ١؟ةالؤو ١؟ةمزاو ١؟ة؟22و 5554١و 4١؛ة١و ١49١؟و ١49١ "و 4

 و ا١هاالهو ١هلهمو ا١هاك؟الو 5١١١و ١هلال؟و ١5١9١و 84١6١و اه.ه-و ١ه١عهو ١هد١ اكو ١66٠٠

 و 5445١و 5447١؟و 54١ا"الو 7١84١و ١ه"19و 6974١و 995١و ١ه8ءملو 08١ءلو ١هاخمو ٠6595

 و ١1هاللالو ١ةهالددو ٠١ه١54و ١ههمخو ا١همالعو !١ه59و ١هههالو 166119و 6١هلاو ١هةؤالو 68448٠

 و ١١ة44كو ١ه9هالو ١١09١و ١ه4هحكو !١همؤالاو ١هذكالو 844١١و ١981١و ١هالؤالو ١الالؤو ١ةالاا/

 و )ةازهو 5١ل١9و !1١ال4و 51١هالو 4١5١1هو ١5١ ذكو ١الهو ١5١ه1و 1١5١ االو ١١ 1"و 5

 هوم



 ىلا باب ةعوبطملا ةدنسمل ا هبتك يف

 و 5454١و ١1""م"و 5١1ا/0و و ادسامو 1140و د31 56و انهو الاعنتو

 و االكال١4و 15ا/94و 15الدكو 557١1؟15و ا5١همالو ا5١هم5و 5١ههالو ١؟50هم١و ا١؟6158و 5617١"و "541/

 و لةكلخو اةمككو اةهكللو )5476و )١”4لمو )معمر 1541و اظكالك7و 11م4 1"الالمو 16م

 و ١الافلو )الاكدو )الءهمو ١04١و ظالدكزو 1ا/دكو ل5كقكاو زافممو ا؟ةلخمو 1599و 15418“

 و ١/181 وه١هلا١ و43ؤهلا١ ١1/058 1/18١لو 11/18و ١الئ1 1و 11و 1/١ االول

 و 8١18و ١8015159 6١+١18و ١الكىحو ١الةمهو ا١الؤ55و ١ا/ل975هو ١الهمالو ١الهمكو ا١ا/دالكو ١ا/هكم

 و 1875و 1871و امذلكفو امكلخذكو 1411019 1411و 1 4117هو ا١م111و 411١الو 85 ١81١19

 و 1845و 18104و 181178و 187 ا/لهو 187 هالو "١41 غلو 81١1؟9الو 148؟54و 1415879 11154الو 185178

 و 14/5 14الاالو ١1مالحكو 1مك14و 1851و 1م80م55و 14645و 14614و 148011و 144 ةللو 18144

 و ١ة؟دامو ١مه41و ١43519 ا١م42الو امذخككلو امكلاأو امخخفو ااهلالكو ا١مهدكو 1 م41117و امملف

 و 987١هو ١9١ و١١97) و١)؟١9 و1؟؟١9 و"41!؟١ و١974 ون١ 197 1١98119 50و ١5١9١و 9 /

 و ا١ةكككو 9564١و ١9517559 ١95119 ا6١95١و 955١و ا١؟هالدو ١؟ه0١5و 98415١و 94١؛؟9و 68

 و 5ددرلفو 5ددزرلو زةحا/لمو زةككاو زة؟خك1و !١ةمككو 1ةىلو !١ذالككو 19الكؤو !١ةككهو تم

 و 5١5الهو ١٠كمزو ؟١5كالالو ؟ءكلالو ؟١5كلالو ؟5١7دكو ؟١هالاو ١٠هكلو ؟5١5[15و ؟585١و 06

 و موحسنو ميكو ؟19١١و ؟١5ة15و 91١٠و 4١5ملو ١٠ملالالو ١5مالالو 5١ مخ5هو ؟١الاىو 49

 و ؟1519١1و ”1١5؟١1ا/لو !!١_”١1هو ؟١1١التو ”؟١١هالو ؟!١ه75و ا!"ل!15١١الو 5١١ 1ذحو ؟١١للاو ؟١''كلو 5١

 و ؟١15١1و ال١[هالو 4١7؛"هو ؟١!7١14؟و ”١5"ةمو ؟١"محو ١5"505و ؟١"1١و ؟1١؟الاو ”!؟ه5و

 و ؟15171و ”؟!5١ل١و ؟)05١5و 97١5و ؟1هالالو ؟١هالاو !؟!١ههمخو !١ه06و !519١١و ؟4١ة#و 1و

 و "418١و 5١8١١9 ؟١المالو ؟١المؤو ؟١1الاؤهو ؟١1الآ5ا١و ؟545١و ؟ا6الالو ؟ا520١هو !؟561١و 65

 و ؟81؟ه0و ”"١ذ41و ؟97١؟8و !97١؟4و ؟اةلمو ؟ا١م141الو ؟اذه'كو ؟1١الاو ١! 44و ١! 4410و 41

 و ؟1؟١الاو ؟7؟5١أو ؟؟١1م51و 5١75و ؟1؟1١١مو !؟اذخ 4و !؟١ةلخو ؟١ةمعو ؟!؟ى١و !!ةك560و 561/

 لو 77و 7و 1711و 771751 5؟؟هو 77165 14١7و ؟؟1١؟4و ”؟؟١١هو
 ذه

 7717و ؟5؟156و ؟؟غهؤو ”"”41الو ![؟1470و ؟؟١41و ؟1؟4١4و ؟؟1793و ؟؟134املو ؟؟؟هالو 65
 ذه

 و 5150590 75575 ١717و 7؟هملالو ؟!هالؤو ؟؟هم15و 11١7و ؟؟هالاو ؟؟هاالو !؟9094و

 و ؟؟0هوو 751كم ؟؟الوتو ١111و ؟؟/مو ازهو 17501 1؟همحو ؟؟5للو 11515 15/

 و ؟؟ةلالو ؟؟ةذلكو ؟؟845و ؟؟841و ؟؟4ا/لهو ؟؟4الاو ؟؟مه٠و ؟١؟411لو ؟؟4١18و ؟؟المللو ا

 و 588]لالو ؟ظدمكو ؟مدملو 7115و 71و ؟"دخو 5. ا6و ؟؟؟44و ؟؟ة4الو ؟؟1ة4الو 14
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 ؟115015و

 ؟11065هو

 "عغغ:ة5و

 ؟غ516و

 51481 1و

 <" 941/و

 ؟ه١:و

 ؟هكككو

 ؟ه:ههو

 ؟همكالو

 ؟همكك1و

150409 

 ضافيملا

 ؟171؟4و

 1554 1؟ا/و

 6"1هالاو

 ؟15594و

 ضيم

 159449و

 "هو

 مساكنو ؟"1ه5و

 7و

 "”هاكو

 "ااا

 "موك

 "1 ١ه9ؤو

 ؟عا61و

 ؟1 05و

 "1105و

 ؟غهالو

 ؟١1517و

 1861و

 "1415و

 "هاهو

 ؟ه154و

 ؟ه 14و

 ؟ههالثو

 ؟همها8و

 "11و

 فكفففا

 1184و

 1115و

 1" هوؤ6هو

 "او

 ؟" مالو

 11994و

 هالو 517١

 1156و

 "لاو

 ؟”هكدهو

 مسا و

 1915و

 571 1١ا/49و

 1516 1/و

 71 ؟ا/الو

 5158و

 1514١و

 ؟11574و

 1؟1864و

 1:949١1هو

 ؟ها١همو

 ؟ه1ا/4و

 ؟هةالكو

 ؟0ههؤولو

 1همكحو

 ؟111هو

 ؟"11ا/ؤو

 5111و

 1541و

 ؟"ه469و

 ؟1الاهو

 5581 5و

 "74و

 قفحتكا

 مهكع

 5719و

 17 ةاكهو

 ؟7/ك9و

 1944و

 ؟815١1و

 51 11/اكو

 5119و

 1؟11377و

 ؟153754و

 1116و

 1" 6الو

 ؟هع١ا15و

 ؟هدكالو

 1هاكمكو

 55ه5:854و

 ؟ههوالو

 ؟همالاكو

 1111و

 ؟1؟51؟80و

 ؟"ه1و

 55154و

 1161و

 1111و

15841 

 "16و

 "الو

 ؟11/هو

 7 ه١و

 ؟7”ه:هو

 ؟ا/مكو

 ؟"ةكالو

 ؟: 956١و

 ؟:1م41و

 ؟1*1١1و

 5455و

 51555و

 قفقشحارسملا

 "4410و

 ؟هء2و

 ؟هاالاو

 ؟ه١1ا/و

 5446و

 ؟هكلاو

 ؟همحعو

 1119و

 1114و

 ؟10ه4و

 1451و

 "1و

 1و

 ؟كمكاو

 "كو

 ا/هو ١/17

 56١ ا/الو

 ؟ه11/هو

 1071و

 ؟ه:ؤهو

 1هكفمو

 6845١و

 ؟116هذؤو

 ؟115864و

 111946هو

 51449"151و

 5514و

 ؟11/الو

 "مالو

 ؟ا/ككو

 كا/الوو

 1840و

 ؟هوكو

 مو

 والو

 ؟4١١11و

 ؟1؟12هو

 5115و

 "1277و

 4١الى

 "1584و

 ؟1:9171و

 ؟ه١ةا1لو

 ؟هزمكو

 ؟ه71ا/و

 ؟ةهه01و

 ؟هالعلو

 10974و

11161 

 111١و

 5156146و

 5567و

 ؟56175و

 511/1 و

 ؟ةمحنو

 "54١7و

 وه17/١48؟

 ؟ه4١١1و

 ؟هاوهو

 ؟ه7354و

 ؟همااو

 ؟ها/ل4١و

 1ةهواثو

 ؟5؟١1هو

 ضئرخلللا

 "5545و

 715614و

505319 

 1111و

 1ك 446و

 "كو

 "و

 ذه

 ذه

 ذه

 ذه

 ذه

 ذه

 ذه



 0114و 1 و 101580 ؟/؟/و او 1/1 الة ؟الاكلو ؟الاهرلو ؟الا"كو ؟الاكالو
 و ؟0418و ؟ا١51و ؟الخخو ؟ا/لهأاو 1ك ال14 العفو ؟ا/لا1ملو ؟الاة4و 1/5494 ا“

 و ؟0ه795و ؟"اله5هو ؟الهءالو ؟الهداو ؟الكغمحو ؟ا/لغالؤو ؟ا/4ا/الو ؟الغهدو ؟ا/144و ؟ال4#4و 1

 و ؟061175و ؟ا/كتا1؟و ؟الكع١ؤو ؟الدذؤمّو ؟الهؤالو ؟الهولو ؟ا/لهدو ؟الهك١و ؟الهدالو ؟الهو١و ؟ا/هغا؟

 و ؟الالثكو ؟الالثالو ؟الاله 4و ١الالاؤو ؟الالخجو الاء الا دو اهو اهم ؟ا/لتالاو ا

 و ؟الف'4و ؟الك4 04و ؟المالاو ؟امهؤو ؟!4هللو ؟المخئغ5و ؟الم"او م15 ؟اخ19و ؟ا/لخ14و اال

 و 58151/و ؟80هالو ؟180155و 1801759 !خخاكفو 1م ؟ا/ممالو !؟الهمهو الالفدأو ؟الوؤ1و ؟الولا#

 و 585١8 5811/9 ؟1م155و !1مخل١51و ؟81ه4و ؟خلهاو !1١18؟8و !خلااو ؟هدخمو !١18ا4و

 و 5818و 58984 1م مدور 111 هو ؟خظدوو ؟مخاكخخو 5141و 147“ 4و م15١5 م١٠

 و 754411١9 "١411و "١810و منو "ملتو ممظلوو مملالو "مل للو ”ملمالو "مهو م

 رز 58545و ؟5مهكمو "8244و 8مه47و مهو ؟مها4١و ؟مها١و "مخ4هالو "م1ك417و "1145و 581/

 و ؟4ال54و ؟مال05و ؟1م504و ؟1م5015و 1854و 5854159 ؟15االو ؟خك01و ؟4856و ؟مخهخؤ5و "م

 و 1م415و !1١184؟و 584٠١9 1845و ؟مالذلو ؟مالالاو ؟مالك4غو ؟مالث١و ؟مالهغو ؟مالهدو ملال

 و 1897هو !1مك١75و !1مكل9و ؟مك١1و ؟خك204خو 1854و !1مملكذو ؟خازماكو ؟اظخخذلو !؟ممذكفو امم

 رو ؟؟١١١و ؟١١91الو ؟١14ملمو ؟940الالو ؟190نو ؟؟9056و !ةهالو !1؟1١فو !١محالاو ؟مو"ا“و

 رز 15؟؟؟و ؟ة؟؟9١و !؟!؟١11و ؟ذلةذكو ؟ة١ؤ1و ؟1؟]خ8و ؟ة؟159و ؟ة!54١و ؟ة11"هو ؟ة91 85و 15

 و ؟154"9و مومو 14و ؟1141/و ؟ة؟1خهو ؟ة1ا/5و ؟ة1؟ال١و ؟97؟ههو ؟145ه1و ؟ة4؟41و ؟ة؟م+

 ر !ة14115و ؟ة؟4الدو ؟ة؟1هالو !191؟9و ؟94 "و ؟91411؟و ؟١14140و 1؟4لؤو ؟؟ 8و 19"هرو ؟4مد

 رز ؟1ة5ى44و ؟ة؟559و !14*1959و !ةكطلالو !1؟١57و ؟4هؤ5و !9١ه44و ؟؟هالمو !؟؟هدالاو !4ه١4و 48

 رو ؟1ةىالاو ؟ةالث5و ؟ةال47؟و ؟9ا85و ؟4الالؤو !9ا/"هو ؟9ا/هرزو ؟ةا/ها“"و ؟ةا/كا/و 1954و

 و ١75آمؤو ”ددم1و "043١و 72ءلمو !ةذكملو ؟؟ككمو !؟؟؟1 5و ؟ةخلذو ؟؟ة١ مو !؟ةرححذو ؟ة؟ىلالال

 و ”ءهككالو ”١كاهو ”ءاهؤو "دا خو "158١و ”ءل الو "ءلكلؤو ”دلءاو يددحمو مدءالاو ديك

 و ”2ا"ه4و ”4"0م1و "0911و ا" اخلالو "د اوو 701م "9االاو ”ءامالو "١و5 "”ءلالمو ”ءلالأ

 و 30146و ١4” 58و "١15١و 7١41 هو "11و "١غ.مو "ءعدلو ”ءالوو ”د"الالو ”دللو "دخوك

 و ”"١هالوو !"١مكلو "١ههؤو ”"ددمهكو "١هاكاكو "ءهدؤو "ءهدالو 2"١7غ955و "154١و ”"١كةأو "70و

 و 5 كالاو ؟ءكممو ؟١كمدو ”"اتكالو ١5تقلو كلو الو "اخو "11و "هوقو "ا

 و 5الماو االالالو حالت الو الو داللالو ل رالااو ”ءالإرو داو داء #و م داللل

 هكأ



 مولر ١ محدو مءملو ماكاو لاو مام مالو مدمخاو مامعو مءالؤكو ”*الؤلو 520

 و ؟ءفففو .8ءواللو ظعفكالو .ظ١لككو "ء١فممو _.١افعمو 8دفلو _لدوللو ”دولكو ”دول#خو "الم

 و ”475١١و "18١1و "١1خمو #”١1ا/ل4و ”١1كمو "ل1ك5و "الدماو ”)١خهو ”ل1١و ”14١1و "لم

 و 31154و "”1؟مهلبو ماهو "ل181 "1779و "1718و "ل ١7هو "كاةمو "كاخكو "ل159 "1

 و 174١3و "5١ ةىو مانو ساو "او ماو سا سورلو ساطساو "اللاو "1191و

 و "اه8هو "اهلالو ؟”!4ة5و ١4" خخو "4١و "411١و ١4" ملخو م”ا4هدو ”!4:هو "415١و 0

 و "1514و "اكك0و ؟طا5ه5و #”ا5١ه1و ؟"لة4ؤو "ل541 "15إالو ”ا1١5١و "هوو "١همالو "اه

 و "ا1لالهو االالاو "اا/54و "١ا/هالو ماهو "ااامو اال او "”لالكاو ؟ل1/ءكو "ا ةمالو "ام

 و "امهدو ؟”اذ44و "١84١و ”١م6هو _"ام١9و "امكمو "املاو ”ام14و ”املخو "الحلو "لام

 و ؟ا١ة3ت4و "اهو "1545و "1913و ”ا١؟١1و "ا!محكحو "اخمكو "1415و "4١ا/لهو "اهو "1/

 و 35ا4خو 35054 3551و "4و سو لا وخمو ماو 1و را بلو "ل14 1 ةم#

 و 1115و "5110و 141/71154111115 "18و "11و "؟ءفلو 4١

 1 ضف سضفطملا سضشللا ضف شفق قلل شلل ل ل ضف ضف

 و 3151و ””؟4:ه1و "1118و "15177و "7414و "شو االول الو سالو اال

 و 34و لو تتلو "14و ا لالو وو دو "هومر "هوو "!ههمو

 و 31813 11و خدر ؟االكاو "اا اهو االمتو االالالو الو لاو اللا

 و 15 دو ؟1ةق1و ؟؟ةلو "1565و "1ةئ4و "وو "41و "1ؤ11و "!مخك4و !!م840و "مخ

 واطول معوونو ملاهلو مما مو مطالقو ل لإلو مس دتإو مس مإلو موو ع الرو مسلح

 و 381599 54 7/و 34 هجر 1و و و مالو لو سامو اتوا

 و 5هل14و 58م9 58ه15و 8مل سه نالو سسوعمو ماهلكو "خمر ؟"1مالو 3811و ا

 و 185119 5 بو ؟"هووو 9هومو هوو 9"هؤلو ”هزلوو م"اسهاءو ماسه "اهولو مخور

 و التمور مطالتحو لالا و سالو طلعو لاو مو سمو مس وعمو مسوس

 و 1امكتو ؟اخقاو ؟خخالو لمالاو متلو 3و 8لماو 5لخكمو ملمخ14و "لالماو الا

 و قالو كولو واخر ظوكلاو مطسفمكو مطومزو مطو1و ماو امو سالو مس

 و "45١4و 4١74و ”١41الو "4097و "4 ١مزؤو ”١4الاو "4غ .5و "1046و "ع.الالو خوفو مخول

 و ؟548هاو ":9امو "13و "19و 71[همو "17و "غادر "17و "ئةو "4151و 1ك

 و ؟1هاللو "4ها3و 84هل١و "4هدأو ”4هدالو "غهءمو م”؛غهالو ”44م15و ”١441و "غمار "8"

 هوك



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 وا ساخالوو طكحمدو مكدقالو طاكنلو طكمملو لاق _4همهو "4ههلو 4
 و "1450و "4415و ؟؟الالؤو ؟ةا/58و ":الهاو "الهو "41/لو الدو "لاو "الو 1

 و ؟":ةالفو ؟"؛ة؟هالو "؛خححو ؟"عغملحكو "4ملحكو "لحلو "؟؛مالمو 84ملالالو "؟4مالاو "4ملهدو "14

 و ؟"ةءمعو "هراللو "ةيكلو "هدكلو "هناهو سو رلالو مونرو _"”1ةؤالو ":ةؤهو ":ة؟95و 5

 و "هكالاو ”ها55ا/لو 8ه754هو "هالو ؟ه505و "هامكو "هلو "ها415و "هلا١و "هلاذو 88

 و ”"ه1١15و "هده: 048١و "ه59265و "هالؤحو "هاكالزو "هككفو "هاهؤو ؟"ه155ؤو ؟هالالدو ؟"هكرماو تالا

 و ؟"ههكتو _”همهكدو 8هغ9ؤ4و "ه1104و "ه١15و "هغهالو "6444و "ه1145و "ه13"+و "هوا5الو 07

 و "هكمحو "هكالاو "هككالو "هكفلو "هكاكهو "هك١مو "ةههالمو "ةقكالو ؟ةدككو ؟هدهدو 45

 و "هم85و "هملحو "هملالو ؟هالؤقو "هالالاو "ةالكمو "هالككو ؟هالثالو ؟هالدالو ؟هالا"و 4

 و ؟هؤذحكو ؟هوؤخو ؟هقالدو ؟هؤ51و "هوممو "هؤماو "هو544و !"هقالمو ؟ممالاو "هزككو ؟"همالف

 و "كلا[ك1و "5حفكمو "5دقكبو "؟[د محو 5596 11"و "5 ا"مو ”"5دلكمخو ”"5ءلكو ”"ك5حاك1و 950 84١و 4

 ور 3556519 5515هالو 555495و ؟551؟1"الو ؟59[55و ”"51هو "5551و 355526كو "كالملو "١515و "115

 ور 7557345و ”51741/و ؟11"51"و ؟دللكؤو "دلو ؟ك81كو "د9ل18كو ؟دكؤلو ؟ككخكو ؟"كك4خ5و ت14

 و ؟؟ه518و 85ه 11ا/و ؟تهالالو "5م1هو "56905 "”41لاو 754054 "7411و ؟”لضلو 7554و ل

 و 1كالاكدو "كالا ىو ؟"كاللدو ؟ككحلو ؟"دكمحو ظحكالدو يككككو ؟ككملو 5561و ؟كك6و ك4

 و 58513481١09 ؟كمالكو ؟"354خهؤو ؟"م14و "دكمكاو مدقعاو ؟كالماو ؟”5م/هؤو ”كا/هاكو "كامل الو الاال

 و ”الدككو اال االو ؟؟ة خلو ؟كةللمو ؟كدقالكو "كككمو "ذك3565و "كفك 1448و "5675و "5415و "541

 و !"الاهالو ظالاههو "الاوحو مالااهو "الا االو ”الا59١ "الءجلالو "الدكالو "الددو ال14 اللا

 و "ا"همو "ال9١41 ا/ا91/و ؟"ا/اا/لؤو "ال554 ”/لاآ15و ”ا/ا54و "ال4١5 ؟الااالو ؟الاخدو االاال؟

 و ”اله5؛و مايو "1/1919 "ال4ملكو "ا/ل؛مل8و "”الك1١و اال ١0و "ال85 4و ؟الالالتو الاكمخو الكا

 و ”ا/ا045و 3”ا/لالاىو "الالآ؟و ؟"ا/كذ او ؟الكالتو ؟ا/لك55و ظالكاأ١و ؟"ا/لهمهو ؟"ا/لهككو ؟اهدوو "اه

 و "الو" "الو كو اله 18و ظالفءمو ظالزاكاو "المخطو ظالم خاو "الالثكو "الالزالو الالثخو "الات:

 و "ما5ههو "مكاالو ؟ما5دو "ماو ؟محالاو "محك ؤو "مللاو "مخااو "ىحدلو !"الثؤ17و "الاهم

 135١و الالو لغو ١7و 77/١ خت)و ء ( اللا" قتراو 2 1م547و مو "م1 هنو ؟مكذلو كالو متل

 ع 0

 دمحمو . ىفقثلا باهولا دبعو . ضايع نب سنأ ةرمض ىبأو 2 (١0هو 5١٠7و 484١و 7١و 9١و

 . (ردنغ) رفعج نبا

 هجم



 يربطلا خويش مجعم ميملا باب

 نب نيسحلاو ء(17/9١٠/16444) « تاقثلا ١» ناطقلا هللا دبع نب نسحلا :_هنع ىور

 نب هللا دبعو ء (4145/94107/8) « دادغب خيرات ٠ ىقبطملا دمحم نب نيسحلاو . ىلماحملا ليعامسإ

 , يوغبلا دمحم نب هللا دبعو . فلخ نب ةعمج نب دمحم . شيرق وبأو . لبنح نب دمحأ

 . دعاص نب دمحم نب ىيحيو

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -« باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . ٠ دادغب خيرات » يف هتمجرت نم

 . «٠ تاقثلا ١ يف نابح نب دمحم هركذ : دلاو ليدعتلا

 نب] فسوي نب نمحرلا دبع نع هدنسب « « دادغب خيرات » يف يدادغبلا بيطخلا لاقو

 .« ةقث ناك و : لاق [شارخ

 .خويش نم وهو ١ : (58/15/؟) « يربطلا ريسفتل » هقيقحت هقيقحت يف ركاش دمحأ خيشلا لاقو

 . ٠ هنع ةياورلا نم رثكأ « تاقثلا يربطلا

 «يربطلا ريسفت لاجر» و )١17/5/ ١١40( «دادغب خيرات»و « )5//19445/1١1( « تاقثلا » : ريظناو

 . ماله حمر

 نب سابعلا نب ورمع نبا دمحأ : ليقو دمحم . سابعلا وبأ زييمت 7

 ةقثء ةرشع ةيداحلا نم« نيتئامو نيتسو ثالث ةنس يفوت« يرصبلا« يرولقلا« يرفصعلا ةديبع

 . (4١85/ها/له/١ ) « بيذهتلا بيرقت ١» :_رظناو

 لهأ نم يكتعلا « داور ىبأ نب ةلبج نب دابع نب ورمع نب دمحم 2 زييمت - 6

 . ءيطخيو ١ برغي 2 ”“4 ةنس يفوت « ةرصبلا

 . ليبنلا مصاع يبأو « يلهابلا سابع نب ورمعو « ديز نب دامح : نع ىور

 . نايفس نب نسحلا : هثع ىور

 .هنع ىور نممو ةمجرتلا بحاص (ورمع نب دمحم) دلاو نارقأ نم يكتعلاو : تلق

 ه5



 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 .(ه8١5/١011/؟5) « لامكلا بيذهت دو « )168٠١/80/9( « تاقثلا ١ : رظناو

 نم يلهابلا « داور ىبأ نب ةلبج نب دابع نب ورمع نب دمحم زييمت 6

 . فلاخيو 2 برغي « ةرصبلا لهأ

 . يليقعلا ناورم نب دمحم : نع ىوري

 . نايفس نب نسحلا : هنع ىور

 . (168ه90/و9/١) ؛ تاقثلا ١» :رظناو

 هه هه مه ه ©

 (544) يئاطلا رفعج وبأ

 (يلع دنسم يف يئاسنلاو ٠ دواد وبأ)

 ( ش8 /ردال : بط

 (شا8١/رآ١: هت)و 2 (شا/را؟:خت)و (٠2 شا١١ /ر18 : ست )

 (شا/١:رص)و.(ش#*/رد :قت)و

 : يصمحلا يئاطلا , نايفس نب فوع نب دمحم هللا دبع وبأ : لاقيو  رفعج وبأ

 . ظفاح ةقث « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبسو ثالث : وأ - نيتنثا ةنس يفوت

 دلاخ نب دمحأو ء 0505و 7540 هت)و « 781071 ست) سايإ يبأ نب مدآ : نبع يور

 ٠٠١( هت) يناعنصلا ميركلا دبع نب ليعامسإو ء (1؟8 هت) يصمحلا سنوي نب دمحأو« (747 قت)

 حور نب عيبرلاو « (1188 هت)و ء(141 قت)و 2 (51141و 15186 ست) يصمحلا ميرش نب ةويحو

 يرصملا ينهجلا حلاص نب هللا دبع] حلاص يبأو ممم ست ”ميرشو , (د)و . (؟؟54١؟ ست)

 (98هت) يرئابخلا رابجلا دبع نب هللا دبعو ع ١181و 508 هت) و ء ١١89١( ست) [ثيللا بتاك

 دبع ةريغلا يبأو ٠ (د) و . 1148 هت) ديزي نب هللا دبع ءيرقملا نمحرلا دبع يبأو ؛ ()و

. . 0 

 هدمه



 و ؟44هرمو ؟9١ة4ه١و ؟؟84"و مءويبوو امو 1االإلاو رسال ست ينالوخلا جاجحلا نب سودقلا

 ١ (هله/؟ خت)و .( 5484و 5580 قت)و 774(2 هت)و 2 (715و "١ه:04و "1445و ١ 71ا/و 5

 ورمعو 2 76001١( ست) ينالقسعلا نسحلا نب يلعو . (404 قت) ديعس نب نامثعو « (د) و (”4 رص)

 وا"650و 0448 ست) شايع نب ليعامسإ نب دمحمو ؛ (ه 5+ هت) - بوسنم الو « ينكم ريغ

 ىليل يبأ نب دمحم نب نارمع نب دمحمو . (د) و . (1618و 4١ هت)و ( "هاو "6440و "7

 ملسم نب دمحمو . (د) و . (454 هت)و ء (7488 ست) يروصلا كرابلا نب دمحمو , 045م هت)

 [ناميلس نب] رمتعملاو ء ( سع ءد)و , (١1؟0١65 هت) يبايرفلا فسوي نب دمحمو 4 رص) يزارلا

 2( هت) يكاطنألا ليمج نب مثيهلاو 2( (ههؤ هت) يبيصنلا بويأ نب ىسومو 2 055١9( ست)

 بويأ يبأو . (سع) و , (16084 ست) يصمحلا هبر دبع نب ديزيو ٠ (007 هت) ةبتع نب ديلولاو

 - لبنح نب دمحأو ع 0٠١:( هت) ناميلا يبأو ء(1/١1 خت) ميعن يبأو 2 (١١0؟ هت) يقشمدلا

 /9) « ظافحلا ةركذت » ينوكسلا ديمحلا دبع نب مالسلا دبعو « ( )11/81/١ ه لالخلل ةنسلا ٠ -لئاسم

 نب دمحمو « (987/151/1) « تاقثلا ءامسأ خيرات ه ينوحاللا ىسوم نب زيزعلا دبعو ء(005/ 0١

 . )5١1/189/١( « لالخلل ةنسلا » لكوتملا

 دمحأو« (4هد/م1/1) « يناثملاو داحآلا و ينابيشلا ورمع نب دمحأ ركب وبأ : هنع ىور

 « ينطقادلا ننس ٠ ميهاربإ نب قاحسإو (5176/575/6) ؛ طسوألا مجعملا » يعذربلا حور نب نوراه نبا

 دبع نب ىيحيو « )14/19/1١( « ىقتنملا ١ دوراجلا نب يلع نب هللا دبع دمحم وبأو ء(0154/101/1)

 . )١//191/0( :يقهيبلا نئس» ةساد نبأ ركب وبأو ٠ (4784/990/4) نيبكلا مجعلا» يصيصملا يقابلا

 ( ةقث هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 نيعبرأ ذنم ماشلاب ناك امو ٠ هريغ نم هدلب ثيدحب فرعأ . ظفحي , ثيدح بحاص « ًاقودص

 . ًافيعضو « ًاحيحص « ماشلا ثيدحب ًاملاع , هلثم ةئس

 ناك « ةفرعملاو ملعلا يف مدقتلاب فورعم « هنامز يف ظفاح « مامإ وه ٠ : لالخلا لاقو

 لئاسم « لبنح نب دمحأ  ىنعي هللا دبع ىبأ نع هلو « هنم لبقيو « كلذ هل فرعي دمحأ

 هلك



 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . ٠ ملعأ ىلاعت هللاو « ءايشأب اهيف هبرغي ةحلاص
 دقو « هلبنو هتفرعم ىلع اوئثأو « دحاو ريغ هقثو دق » : « ةركذتلا » يف يبهذلا لاقو

 . « هدلاو نع هب هثدح « لبنح نب دمحأ هنم عمس

 و 15053و 5050و ١٠و95 ستر راثآلا يف (نوع) ىلإ (فوع) هيبأ مسا فحصتو : تلق

 ” مقفل

 (جيرش)راصف 890١( :ست) « مقر رثألا يف (سنوي نب جيرس) « هخيش مسا فحصتو

 . اضيأ هبسني ملو « ةلمهملا نيسلا لدب « ةمجعملا ةثلثملاب

 ٠ يف ( سنوي نب جيرس) نع « ًاضيأ هسفن رثألا , (يلصوملا ىلعي وبأ ) ىور دقو
 اضيأ ىلعي يبأ نع « ( 575/4 ) « ريثك نبا ريسفت » يف وه امكو 2« ( 5١44/58/4 ) « هدنسم

 لامكلا بيذهت ١ و « 15599/1١4/4( ) « تاقثلا ١ و « (141/517/8) « ليدعتلاو حرجلا ١» :رظناو

 ) « ىنتقملا ١ و « (505/581/5) « ظافحلا ةركذت ١ و ؛ (ه.0و١2/5م/0) ؛ فشاكلا »و « مدا ؟؟لككر

 هو 0 )1144/1٠١/1( « نيثدحملا تاقبط دو ؛ (؟98/ )1١/1” « ءالبنلا مالعأ ريس دو ء ١/14

 /481/7) « دشرألا دصقملا »و « )3707/900/١( « بيذهتلا بيرقت »و ١ (514/5140/4) « بيذهتلا بيذهت

 . (589؟/50ه) « يربطلا ريسفت لاجر » و . (080/571/1) ؛ ظافحلا تاقبط هو ٠١0(

 مهامه © ه #8 © 8

 (؟١67) يناغمادلا نيسحلا وبأ 4

 (يئاسنلا)
 (ش#*/را6: بط )

 (شا/را :قت)وء(ش"_/ر'”:هت)و(ء(ش"/را":ست)

 , ةرشاعلا نم : يزارلا « يناغمادلا « دايز نب ىسيع نب دمحم . نيسحلا وبأ

 . لوبقم

 هللا دبعو ء(0184 هت) . ("ا0ل004و 199١و ١١41١8 ست) ةنييع نب نايفس : نع ىور

 و "1641و 7:91/4و 177554 و 5187و "؟.0و ؟م١ ست) كرابملا نب هللا دبعو « (85* هت) ورمع نبا

 هدا



 يربطلا خويش مجعم ميملا باب

1212101006060 

 . *0/158/9) « ةمظعلا د يكربطلا نيسحلا نب دمحم : هنع ىور

 . « هثيدح بتكي يزار ٠ : متاح وبأ لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 (ىيحي) ىلإ « ريسفتلا » نم ( 55805 :ست) مقر رثألا يف همسا فرحت دقو : تلق

 . ملعأ هللاو 5 عباطملا وأ خاسنلا نم أطخ وهو « ( دمحم ) نم الدب

 بيذهت هو ٠ )800/567/١( ءامسألاو ىنكلا «٠ (175/89/4) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 بيذهت »و 2 )١//1098/1410( « ىنتقملا »و ( 2201/5١ 8/5) « فشاكلا هو « (ه١5/؟:م/؟١) « لامكلا

 (191/505) « يربطلا ريسفت لاجر هو (1100/600/1) « بيذهتلا بيرقت ٠ و « (84/9//770) ؛ بيذهتلا

 (7ه) نمزلا ىسوم وبأ ٠"

 (ةتسلا)

 (شا١٠"/را4558: بط)

 (ش"10/ر5١١ قت)(ش 4/ را"8١لهت)(ش ه/ ر" خت)(ش 4٠ /ر4١١٠ ست)

 « يرصبلا « يزنعلا رانيد نب سيق نب ديبع نب ىنثلا نب دمحم . ىسوم وبأ

 يذ يف يفوتو « ةئامو نيتسو عبس ةنس هدلوم « همسابو « هتينكب روهشم « (نمزلا) ب فورعملا

 - نيسمخ ةنس لاقيو ! نيسمخو ىدحإ ةنس : لاقيو  نيتئامو نيسمخو نيتنثا ةنس « ةدعقلا

 .تبث « ةقث « ةرشاعلا نم

 (1444و ؟":44و ؟١؟ ست) يناقلطلا قاحسإ نب ميهاربإ قاحسإ يبأ : نع ىور

 نب ديزي نب ميهاربإو ٠ (ق ءس . د)و , ( 405١ ست) ريزولا يبأ نب رمع نب ميهاربإو (د)و

 يشرقلا دمحم نب طابسأو ٠ م0374 ستر [يرفحلا لضفلا نب] دمحأو 1١١548( ست) ةبئادرم

 نب ليعامسإو ٠ (خ) ٠ (؟184848و 5١69 ست) قرزألا فسوي نب قاحسإو ٠ ( يس) و . 7081١ ست)

 مهالوم يرعشألا ةريغملا ىبأ نب دامح نب ليعامسإ عسيلا يبأو 2 (51778 ست) يعازخلا ميكح

 كحد



 ١ باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (ت)و اء (5528و هوو اخو ]1 ؟رابابدو رم ست) ربحملا لديو ء لمد سنو

 نب نابحو : (184807 ست) يزنعلا نابز نب ىيحي نب ركبو « 17٠١( هت) يسبعلا راكب نب ركبو

 ء(قء اس ءد)و 2( "الاله4و ؟8515و 1١١44 ست) لاهنم نب جاجحو . (عما/ه ست) ىسوم

 و 150100 ؟5114و ؟؟؟51/و 194١١و 1١١ مللو م595و ٠16+ ست) ةصفح يبأ نب ةرامع نب يِمَرَحو

 و 1157و ؟"ماثو 105١و 110 هت)و 2 ("م19هو "الالالءو ”:9الاو "8514و "4١١1و "0554و

 2 ١9519( ست) قارولا ةسبنع نب نسحلاو ١ (28568 ست) يعيرقلا دلاخ نب نسحلاو « 4

 2 (1801مو 1١8079 ست) ريرضلا رمع نب صفحو « (750 ست) [(دينس) بقلملا دواد نبا] نيسحو

 و 18540و 1804و 78:/1و 190١1و 8447و ؟"4 ست) يلجعلا هللا دبع نب مكحلا نامعنلا يبأو

 ءتاءم) 2 (445 بهت)و ا( 1974و "هزلالاو 1997و 194914و ؟41ا/و ؟/ه145و 7715و 778/5

 دامحو ء(د)و . (؛45؟ هت) ةماسأ نب دامح ةماسأ يبأو « (018 قت) ناورم نب مكحلاو . (س

 ثراحلا نب دلاخو . (د)و . ( 14١١ هت) دقاو نب دامحو ء(م)و . (18850/ست) ةدعسم نبأ

 و2 (1118 لهت) و . (911و 83٠١ قت) و ء (744و "7584و "58١١و ؟؟١ 10و 488 ست) يميجهلا

 ء(0171و 151١ ست) يدسألا ميهاربإ نب يعبرو « 15/١( خت) يمعلا ىسوم نب فلخو ؛ (©

 ١ خب)و « (5157و 1990هت)و , 115١4( ست) حون نب ملاسو « 40١( هت) يلهابلا ملسأ نب حورو

 رماع نب ديعسو 2 (501 قت)و ع 90094391١١”( سقت) يشرحلا عيبرلا نب ديعسو ((نسءد(عم

 ةبيتق نب ملسو ء ("80897 ست) يلمابلا عفان نب نكسو (1015و ٠١85 هت)و ء 1١5( ست) يعبضلا

 1845١ ست ) لالدلا دامح نب لهس باتع يبأو ٠ (143 هت )و « 7114و ٠١٠١4 ست) يريعشلا

 (س . د)و . (”11/437و 794417و 7717/48و ما/507 ست ) فسوي نب لهسو ء (د) و . ("144و ؟ةالفالو

 ةبيش يبأ خورف نب نابيش ١ دمحم يبأو , 1750١( ست)- بوسنم الو . ينكم ريغ  ةبعشو

 و(1097"هت)و ٠ (؟68:4 ست) ىسيع نب نأوفصو 2 (58110و 18041 545 ست) يبأل يطّبحلا

 وا؟0/01و 790:0١و ١١؟994و 978١1و "١٠١4 ست) دلخم نب كاحضلا مصاع يبأو .ء(ساءدءخب)

 2 (15م/١و "ةرو "لال اهت) و ل ("51اءو "1“هو !الاءكو 15كحجو 1"م"ء١و 1"الث5و ١؟816و 1١ا/دال
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 و 1419١ ست) سيردإ نب هللا دبعو ء (59غ.0 ستر ديلولا نب سابعو ء(س ءتءدءمءخ)و

 قت) يئارمحلا نارمح نب هللا دبعو . ( س ءم) . (801/هو "6058و م15 751417

 « ( يس) و . (#5955 ست ) ينادغلا ءاجر نبأ هللا دبعو ء (م04 قت) دواد نب هللا دبع و ءع

 ست) ىلعألا دبع نب ىلعألا دبعو .(م)و , (450و 454 قت)و . ( ١5 هت) ريمن نب هللا دبعو

 و 5845و همزاالو 5719و 4484و 45ه١و ١458و 4هالا"و 44ملالو 4547و "4الاو ؟1م”هو 947١و 49

 و ة4هزالو 78١9و مهالفو مالعاو مكحالو مكث5و 8581و الالالءو ا/ا/4و ا/لالالو "هنو الازلو 7

 و 19511١1و ١١؟55و ١١؟1١و ١١١ و/١51 ١١ ة6و ١1هتلو 55١١١و ةزكالو ةالؤؤو ةالؤءو 9الالوو 6

 و ؟"هالدو ؟"155و ؟؟5الالو ؟؟ت14و ؟١ل59و "١6 و0١خ4ه١ و55١4) 7١54759 4هو ١؟9الزو 19 51/

 و ؟المال١و ؟الالوا"و ؟51/ا/هو ؟؟1/14و ؟؟ها/ا“و ؟هزلكالو 7ه580ا/و ؟تالخهو ؟هاا/4و ؟4918و

 و "54١٠و "١هالؤو ”*١هالالو ؟9815و 7976و 7841و مكاو ؟مهزكو ؟8هذو !؟مخا44١و 4

 و 11و 3/44 اللاوو لالا جو ”الاادو "الكولا ١" 1هالو "174١ه "ول

 وا١١٠هت)و ("8711و "48١8و "ا/465و لا/41/و "ال4 الو لال 4714و "هاو "هاكر "1و م1

 « ()و « 154/١( خت)و , (الالاو ١١91١4 قت )و , (:ة١و ؟9ز/هو 1١١7و مهالاو امو ةنكو 3٠١

 وا١39١و مالاله و تاو ت174و 47" 4الو 774ا/و 1١١7و 5و ه١ ست) يدهم نب نمحرلا دبعو

 و 654١5و 4١٠5هو 4١الالاو 4١الال١و 4١1ا/هذو 4١الهدو ١ههذكو !هئاهو !١64١"و !١ه4ء١مو ١611|

 و ؟؟هالاو ؟88+55و ؟ه1ئ١5و ؟4474و 7١148 نحو ؟"ة8لو ؟مفطلو ؟خم#و ؟1١ل)5و ؟١زعمو دام

 واع 078118 1/451 "44و 0/4 "ا 1و "تمور "11و لو "اهو خو

 4١١5و 5١ هالو 4١7"و ١91159 1866و 98١١و ١٠م1و )4١٠ؤحو 8١١٠و 18١٠و الثهو ؟"هو هحكهت)

 و 5575و 7١51و 5:5و 184١و ١١ا/ قت)و ؛ 5:١( 45و 15١5و ؟94448و 1491/و ؟ه178و 7ا/4و 78و ؟الا/خو

 ست) ثراولا دبع نب دمصلا دبعو (ق ء س ء تء م2 ح)و 2 (ه58/؟ خت)وء (49؟و ةخالو ةن5و 5

 و151١7 ١اله19و !1)128"و ١١١ 4الو ١١١ لكو 59١١١و ١٠مىل1و 0١7١٠و 5١١١و الك95و ع؟الالو مالا

 و 1١91519" "155١و ؟9188و ؟١9الزو ؟15578و !ه.فو ؟ه44"1و 18و 71و 11و

 184١و الك4و ال؟؟والا؟و 16١ هت) و 2( ؟58110/و "8167و "ةددقو "ةهددرطو ”؛هكالو "4717و

 )و 2. (ة4دو 8486و 75١5و "45و ؟59ؤو ؟0١4و ١86 قت)و . (؟5١الو ؟"1ا/ل١و ؟ا/لة1و "5994و ؟١ا/4كو ”ا51١و

 هةا/ثث



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 دبعو .(س ءد.خ )و .(45١٠هت ) يمعلا دمصلا دبع نب زيزعلا دبعو .ء(ق ءس ءاتءوم

 و الا/4ا/و 7847 ست) يفقثلا ديجملا دبع نب باهولا دبعو . (؟50084 ستر [ديعس نب] ثراولا

 هماسءو 0758و هل14و هلو 4967و ةالاؤو ة5هالو 455ا/و ؛هالاو 4485و 4451و ”09711/و ؟41*

 و ةككرحو ةهذكو ةلؤالو 47١9و مالؤالو مال١هو مكحالو الآح١و 5801و همكدو هؤغ3خ5و هؤ5هو ةا*ههو

 اه5كمو 1" دو 17التو 485١١و 40١١1"و ١١؟54و 5١١١و ١١١1/و ١1/"4و ١1ا/لا7و ةخقكو ةالثا

 و "1114و "1744و ؟8575و 78647و 761489و ؟ةالكالو ؟44)و ؟4الث1و ؟199الو ؟148١١و 1هالا7و

 و 1844و 1655و 1"هذو 58١١و 580-هت)و ء (08177و 8777و "ا/544و "هالو جو

 و ٠١0١ 11١1١" ستر ذاعم نب هللا ديبعو « (ع) و « (الال0و ١5و 4594و 560 قت)و . ("085و 14

 . (”"هومو !لالءالا/ ست) ىسوم نب هللأ ديبعو ء(1800 هت )و 2 (15515و 9050 4و "ه0 م84و 51

 ست ) سراف نب رمع نب نامثعو . (س)و . (":0هو 1860و ١!؟4 هت)و ,(١751و 541 قت)و
 ء(س ادام خلو (118و ه5 -ببيهت )و. (55١01و 11/7/3119 5141 1و

 « (100070 ست) ىيحي نب يلعو ٠ (م)و , (445 هت )و « (14/41 ست) رافصلا ملسم نب نافعو

 سنوي نب رمعو . (158 قت ) يرقنلا ةيوسلا يبأ نب كلما دبع نب لضفلا نب ءالعلا ليذهلا يبأو

 نب ورمعو .(460 قت) قيقش نب ورمعو .(دءم. خب )و . ( 4414و ١١6١9 سدت) يماميلا
 مثيهلا نب ورمع نطق يبأو ع 91١/( ست ) نوع نب ورمعو « (د) و (16/45 ست) يسبالكلا مصاع

 ست) سنأ نب شيرقو , 072١ ست) نيكد نب لضفلا ميعن يبأو 2 مومةوؤو اذ541/ ست) يدادغبلا

 7874و 1847و ١479و الؤو 48و "6 ست) يدع يبأ نب ميهاربإ نب دمحمو ,ء(تءءدق)و « ١

 و هلو 5١07و 4ا/)و كالءاو ةةمخو 4544و 1018و 4427و ١444و 4555و "اها"و "١ه١و 1854و

 و كالالاو ةككحو ةمحمو 41١9و 3484و 3كالكو 2541و 4١85و ا/171و الهو هزاثثو 68و هالك

 و )؟هدمو ١؟4محو 7١6١١و 44١١الو 5755١١1و 1١5١١و ١١"المو ١١1"4هو 194١١١و 4815١1و 4١٠؟ا/

 و ١هة1الو ١هالؤالو 4١4١و 0١14و 1"١1لو 1945١و ١؟مخذو ١؟الككو ١؟الكاكو ا١؟الككو 54

 و ؟1مهزو 51و ١1١7؟6و ؟5ءككو 199491لو 1مالءمو 18مالو االومكو ١الالثاو 1الا؟9و اكككم

 و 7044هو 7087و ؟هالممو ؟ه1848و ؟45١6و ؟44الكو ؟مزاو ؟؟مالهو ؟"؟ة0و ؟؟ه0ؤو 5

 هالذ



 يربطلا خويش مجعم ميملا باب

 و "1١53و "11/11"و "674١و "١فمدو "0404و "ءمزلاو 4441و ؟ة411و ؟9"لمو ؟مل“لو 4

 و "19405و "4ه08و "5١41و "١١١4و "5417و 30/41 "7و 7441/7/7" إل

 واع (3/17/ 6199و "الاله كو "الكك1و ”ا/ت“كو ؟ا/كالو ؟اااتو 184و "”؟فيخقو "51١5و "5115و "تال

 وا4941و 1580و 881١و 854١و ١7١ا/و 14١١و الؤ3و /دا“و ”خهو 5680و 4545و "١4و "98و ١١9 ببت)

 وا 55135و ؟5؟1/و ؟هخاو ؟458و 41١7و ؟4م/و ؟؟ا/١و ؟؟هدو ؟١ةمو ؟١؟4و ١ةىخكو امه٠عو )5ا/

 و 75و 5١٠١و ةهو هو "#7 قت) و 2 (*:4+و ١" 51/و ١" مخور 1315و 7347و ؟9م/الو 7854و ؟ما“و

 5و 59/١ خت)و 2( 0١91و 8195و ال14و 5614و 2417و ت05و 5 +4و 4517و "0١4و "1١و ؟ا/هو ؟/4و ؟م"و 76١

 رفعج نب دمحمو . (خع) و , (90/860 ست) يبلغتلا دعسأ نب دمحم ديعس يبأو «٠ (ع)و « /

 وا865و 5841و ؟/41و 1018و ؟ت"او 4١١5و ١7؟تاو 94"هو 4194و 48١5و 1944و ١1١٠و "ه ست) ردنغ

 و 3555و "١١11و "١ة48و "617١و ”'0ملاو "015١و "015١و 1447و ؟41 15و 5421و 1898و ؟مو1و

 و 7١١4و "9841و "911/و 3897و ؟خت1و "ال14 "قو "1545و "1الاو "1454و "4414و “و ملا

 و ؟54الو 4564و ؟١5الو 15894و ؛تال3و 46484و 4441و 4548و ؟4م"4و ؛هاهو ١٠45و 4584و 5

 و ١516و 5458و 545هو تال"4و ها)[14و هالاا“و ه١5لو هلكدو هل5١؟و ةدالدو 1555و ؟8الاو هال

 و /8157و المو ا/ةالكو ال4 هدو ال١471و 5444و ١١١5و هؤؤمو هؤالاو ههالا#و همكدو هةة4وو

 و 4454و 8الل1و مالكالو دكفدو مككذو خكلمو خكلاو مهو 8157و 87" 145و م55 م14

 و ث1151و 3851و 9181و 91؟71"و ةافقو ةا6و ةلوأو ةلدمو ةدف1و 9:4" و هلو ة2"ةو مهمل“

 و 745١٠1و 41١٠؟و 5١١٠و ١١١ ةمو ١١1اه1و 4141"و ةكالزو ةكلدو ةكحفو ةهزمو ةما"الو وال

 رو 19١١و 5١١١؟و 85١١١و 184١١و 5494١١١و )945١و ١١م١7و 81١٠"و )65١٠م)و 4468١٠و 4

 و 514١١و ١4١١و 4:0١١و 458١١و 4١١ددو !١١"هدو )1875و ١١"١فو 4١١١و 11# ١١781

 و ١؟لك١و ١؟/45و ١؟598و ١؟688و ١؟هه4و 1١١57 7“و 67١١و !١؟9١"و ١ ؟١؟لدو !١١ةههو 5

 و 1153و ١4١ هالو 1١::4و ١"ةخمو ١"ل5و 1"١5١و 16و 18" دكو )؟ةمدو ١178و مل

 و ا5664و 545١؟و 4١54١و 5١؟1اا/لاو ١ه51/4و ١ه51719و 1١5١و !6١"ة45و 54١١و ١4 هكالاو هم

 و 1855؟و 64١18و ١ا/مالاو 558١و 474١و "١/1 خهو 1١و ١الاالمو ١ا/لءههو ١الءك١و 1

 و 918١5و 556١5و ١5هؤ9و ؟١ه6دو 615١5و ”١"هءو ؟11058١و ١5؟١6و 9 هقدو 9173١“و مالك

 هالك



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و 19"7ا/و ؟؟خاهو ؟؟ا/41/و ؟؟الا١هو 7و 1771و تاو ؟؟هج4و 77745 "خو

 و !1هداقو ؟5018و ؟4مل١دو !؟كال4هو !؟4ا!خ4و 74هؤو ؟4/5و ؟41"الو ؟"الفلو ؟"هدعو 5#

 ور ا156"ا١و ؟هذكزؤزو ؟هكدالو ؟هماذو ؟هالوؤو ؟هالثهو ؟هالكؤزو ؟هك"او ؟هاهأاو ؟ةمهزو 6+

 و ؟ا/ةا5و ؟الءتكو ؟"دالدو ؟؟ه1١و 7515و ؟؟1ه1و ؟4١57و ؟5دكفو ؟5ءمازو 7584و ا

 و 75871/و ؟181548و ؟مخ144و !؟خحخ الو ؟8دؤواو ؟م1ا/ا"و ؟خحعاو ؟/4417و ؟ا/خخخو ؟اللئ1و 4

 ر ؟ةا5١هو ؟١9م5و ؟44١4و !1١901؟و ؟مخكخحكو ؟ممهالو ؟كهدمو ؟8١ه4105و 588" 49و ؟ملك5كو ؟5م155

 و "1311و "هكحو "؟تملو 5515و "خلو "50دالؤو 1951و 7911779و ؟ةماكو !94ة5و

 وا "759176و "7911و ”7111"و ”؟ءرجو "1ةىن1و ”امالءر "االهزو "575١و ”ا!همزمو "اه" ءو "145١م

 و 7165و و 14و ”5ءمو "ا؟ةو 51م اكالو ”؟1ه5و "1١75و "7175و

 و 3816و أو س1 نزو 1و 1و لال و الو او 1و "فو "اما

 و 3745719 "4456و ”44146و ”4ا/1و "48و "4774و "1771و "4 هالو "10و "و “ا

 و "هاو "هودالو "تز"غ4و "ةدئمزو "غة85و "1و "1184و "1ك "14و "حتوم

 ور 3447و "4811و م14 خو 4144و 4و لولو "وشو "هقالالو "ةالواو "ةالاال

 و ؟م1ؤ9و "م13“و "محو "الهو "الوزخمهو "الوعمو الوالالو ”ال4 لاو "ال4 ١5و ”ال45١و 3-7

 واو ")الو "77و 5754و ؟437و ”"4و ١5“و ا١مهو ١الهو ١١؟الو ١١الو او ال”و "#هوت)و, 55

 و ماو ا/لامؤو الا 4و الالا“و الااو الاهو الءكو 5ك1و ”١5مىلو هم"و هذاو ؟الذو ةال5و ةالالو "لكو "ال*

 و ١45١و ١؟"الالو 754"1و ١١الو ١١"5و 6١١١و ا١١١الو )5١1١و )١١هو 4١١"و ١١٠الفو ا١هدو 4

 965١و امكالو 13851؟و 18951و 1867و 8١1"و !الالو "١1/4 و ١/"الو !؟ه"و !54هو 68١1و ١44 تو 4

 و 7158و "5١90و "956١و ؟ا١ 86و "185١و ؟ا1ى١و ”؟١"و !”"64١و "١؟5و ؟:99و ؟١الاو ؟1١الو ١ةةظخو

 وا1505و ؟650و ؟44)و ؟474و ؟4١4و 78الاو ؟"ه5و ؟لا6و 1115و ؟؟184و ١718و ؟؟١5و

 و 1817و ؟مالاو 5855و ؟81“و ؟محدو 71/8 او او الا“ الو الدلو ؟ةكفو ك١

 144 : قت ) 4(1١2هو "097١و "ءالؤو "ءا/لزو "08و ”7١هو ”ءلالو "ءلدو "١ءمو ؟ةةمو ؟ةمالو 15

 4١١ "ةرىو "ماو "هو مساعو "ا1/و ؟ا/“و 54١١و ؟هذو 4"7و ١ ههو 617١و 4١هو 18١١و 5١1١و 6١١و ١١*و

 و 4319و 4817و الههو الاالو الا5و "همو 6١٠5و 5+ ؟5و ةزالو هالو ةئ١و ةها"افو ةه5١و هدو ؛5؟و ١2و

 ةال؟



 ٠ و:1١4( ١ (141/؟ ختو ٠ (ممانومو ؟هان49و 4604 ست ةمثع نبأ دلاخ نب دمحمو . (ع)و ,

 (5000و ؟ؤ05و ؟04لهت )و (5488 ست) يراصنألا هللا دبع نب دمحمو ء (ت ءاد) . (؟7 قتإو ٠ /

 ست) ناوزغ نب ليضف نب دمحمو ء.(س ءتدءدءمءخ)و ٠١5١ «(م)و , (818+و ؟هالا؟و

 ست) لضفلا نب دمحمو ١١1١1١(  2راطعلا زيزعلا دبع نب موحرمو ء (411 ست) عفان نب دمحمو

 هت) ميهاربإ نب ملسمو ء (س) و ء (7781707/ سنت) ٠١8( قت)و ء ١١١( « تلصلا نبا ةماسمو

 هت) ينابيشلا  5١١8و7١54 (١ خ )وع (9ا/4و ةال0و 454 قترو , (1558 ست) ناعم نب ذاعمو ٠2 ءم

 ستر ئناه نب ذاعمو .ء(سءد 1608١( . و 4854١و 4559و ؟595 ست) ماشه نب ذاعمو ء (س)و

  1و 84١٠و ه4 قت)و 2 (؟5857و ؟518و ؟هخ١و 7554و 59١٠و 4١٠1و ةذو 4 لهت) و . ("؟444و

  85ةفيذح يبأو 20و 4858 ست) ناميلس نب رمتعمو ء(قء سءدءمء٠ خ)و . (985و

 ست) يدهنلا دوعسم نب ىسوم ١549م و٠١49 (١ ست ) ليعامسإ نب لمؤمو ١١410 و9ه١؟ و481١

 ست)- ةريغملا نب هلعلو « بوسنم الو , ينكم ريغ  نوراهو ء ( ت)و ؛ (”91"0و 4548( ٠ ماشهو

 07م8 ستر حارجلا نب عيكوو (9١1ا0/8 هت) ديصلا ديبع نب مثيهلاو 2, (7١؟١١9 ستإ ديلولا نبا 2

 نب ريرج نب بهوو .(س ء.دءم. خ)و . (480و 764 قت)و . ("8:8 سد) ملسم نب ديلولاو

 و 6101/5 م1015و م" 40/و ؛!ل؟هو هءالاو ١١44و ؛4ه١و ؛4هدو "ال؟١و ”"ه44و ”"؛هدو ؟مكه ست) مزاح

 /ا5/٠١ و94؟"١١ و4""١١ وهلا"١١ و١١5١ و؟١4١5 و١416 و18؟”١ و (995١وز_"١"؟ و ؟هالالاو

 ؟"هو ه7 ١" 61"و 981 3١"و ١" قت)و , (*800/هو "هحااو "ه"ةخنو "4ة4ا/و "؟١ 20و ١" )4وا

 8مو ل45و 5996و ةالههت) ٠١ ء(س دا م)و . (5587و 1051و 41١1و 55١1و 44١٠و 1"؟8و

 ست) ينامركلا ريكب يبأ نب ىيحيو  761/7١دامح نب ىيحيو ء (د)و . ("4010و 70845و

 ست) ينابيشلا 88١/١ نب ىيحيو 2( سءات دق ,م)و ("١107و "1614و "1409و 7818و

 ست ) نآطقلا ديعس ١4٠" و "6١08و ةخخ15و ة51١1و 4544و 0444و 5ال١٠1و 4400و ؟؛594و "4114و "18و

  5وء"١١6 و4هلا؟١ و"51؟ 1١5و 58575و ؟ا/ءالالو ؟؟!"خلحو ؟3"مماو ؟؟51"و )!دكمو ا5ةككو

 ١"هءو الءهو 4١6 : هت )و ء (”5084و "5791و "هو 1"7ة4و "1١11و 1 دحالو 188119و 816/

 هالة



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 91؟0؟؟ ست) يربذعلا ريثك نب ىيحيو ١ (570 ست) هللا ديبع نب ىيحيو ء(8015١ ست) ميلس نبا

 نورأاه نب ديزيو . (س ءمتءد.ءم٠. خ)و .( 7044و ال١ و : هت)و (”07:4و ”هم14و 7؟؟ه١و

 و ؛ه9و "ه١ قت)و 2 (؟6159و ؟5154و ؟0141/و #78" ءالو ؟؟الالؤو ١١1؟7١و ١١١؟8و ة4م91/ 44575 ست)

 2 (00988و 55445 ست) ديبع نب ىلعيو (س ءم)و . (19108و ؟9415و 441١و اا.ءاهت)و ل(

 نب فسويو 2 (25681و 51877و ”51١١/و "54١1و 1594984و ١7١ال ست) يرقنملا رشب نب رمعيو

 اهت)و . (١0/7؟ ست) يريبزلا دمحأ يبأو 2( اولكر "5141و "5158 سست) [يسودسلا] بوقعي

 يسلايطلا دواد يبأو . (س , م)و , ( 18601 ست) يفنحلا ركب يبأو . (ق ء س , خلو . 84

 ه5ال4و 5457و 15؟8و 4586و 45١ ملو ؟91/4و ؟مالاو "الو 7094و ١5١5و 54"و 9١١١و ١٠١١و 44 ست)

 ا4ترمكو 015١و 5419١و ١"الادو ١؟!/44و 45١1و 1١١1و ١١؟55و ١٠١هىلاو ةةدالو ١5١9و لءالهو

 و ؟ة45هو ؟4؛ة5الو ؟"مكالو ؟"؟54و هوو ؟7“هزو ؟؟17؟و ؟154١و 7١4 11/و ١5"هاو ا1مكه#و

 و ع (81ا/0/ هزم "5 ةيو ماهو المو او 7774و مو 751“ "اا/هءو "614١و

 و 4844و 4846و 5١38و الم5و ١541و ١٠الو لال بهت)و 1١( ١ ١9و 438"و 454و 9584و ةهوو "هاو "94ه قت)

 و ؟؟ا/4و ؟؟55و ؟؟هالو ؟؟الو !9١لو ١64١و ١١ ١495١9 8هو 86١١و 67١١و ١5١١و ١١"4و 4

 رماع يبأو . 505:00 ست) أطخ  عيبرلا يبأو ء(ق ءس ءات ء م)و ء (4010و 7004و 7

 و 88"او ١٠؟هت)و « (481و 18 قت)و 2 (؟9858و 784:8و 1864و ١؟ا0/44و ١١6٠١ ست) يدقعلا

 بحاص  نامثع يبأو ء (س ءد م, خلو . 0701و 7854و 1815و 7178و 40١٠و 4149و 4

 اهت)و ء 0771719 ؟5457و ١ه5ا/لاو 3541و ١"٠” ست) ريرضلا ةيواعم يبأو « (87ه قت)_ نافكألا

 و "ا/؟هو "ها" هو ؟8619و ؟هذزو ؟هذ56 ست) ىسلايطلا ديلولا يبأو ء(دءم(٠ جرو .(0١158و الة

 و "الاؤأو ١585و ؟هرزلالو ؟هزادو ؟هم17و ؟ها#ءو ؟445الو ؟١الها؟و ١؟94١1و ١١٠١ه"و 4

 ؟71/الو 5715و 9١لو هلو )١ا/ اهت)و .( 7١41و ؛ه"و ؟4هو “5١ قت)و 2 ("8:44و "ال51 مااا

 )14/578/1١( « لامكلا بيذهت : ىشرقلا ريشب نب دمحأو , (س ءتاءدءم)و .( "4١01و ؟8؟الر 9854و

 « لامكلا بيذهت » يرصملا حلاص نب دمحأو 2, (:ه/"١9؟/١) « لامكلا بيذهت » ناطقلا نانس نب دمحأو

 هابه



 نب ليعامسإو 0/14/18/5) ٠ ليدعتلاو حرجلا ٠ يراوسإلا سيردإ نب قاحسإو )45/40/1( ٠
 /؟14/؟) « ليدعتلاو حرجلا ٠» يرصبلا حاضو نب رشبو 2 (087/10/1) « ليدعتلاو حرجلا » يفقثلا

 نامسلا صفح نب بدنجو . (//5/؟/4) « لامكلا بيذهت » يماشلا قروم نب لولهبو 2 71

 2( (514/9١01؟م/ه) « لامكلا بيذهت » يلهابلا لاله نب نابحو ء(11/015/1١5) « ليدعتلاو حرجلا »

 يدادغبلا ىنثلا نب نيجحو ء ٠ )/1١475/818( ليدعتلاو حرجلا ٠ باصقلا حمسلا يبأ نب ةوبحو

 نسحلاو « (118/5١1١هه7/ه) : لامكلا بيذهت » يكتعلا صفح نب يمرحو ١71/7( ) « ريبكلا خيراتلا ه

 ٠ )١84/8/ تاقثلا ١ يرازفلا رقشألا نيسح نب نيسحو , )١55/49/5( « ريبكلا خيراتلا » يثراحلا

 يفوكلا دلاخ نب حابرو < (159/44/9) « ريبكلا جيراتلا » ةصيبق نب نالهث نب ةلظنحو « م4107

 دايزو + )٠٠١1/581/9( « لامكلا بيذهت » ةرامع نب ىيحي نب ايركزو ء (15781/5415/8) « تاقثلا»

 « لامكلا بيذهت»» ريبزلا نب دمحم نب لهسو ٠ )5١40/408/4( لامكلا بيذهت » يدمحيلا عيبرلا نبا

 جارس نب حيرشو ٠ (1510/504/4) « ليدعتلاو حرجلا : يديسألا ميلس نب بيبشو ء (014/500/15)

 )١ « لامكلا بيذهت » يعجشألا زيزعلا دبع نب مصاعو ٠ (1478/75/4) « ليدعتلاو حرجلا ٠ يمرجلا

 ميظعلا دبع نب سابعو « )7045/45/١4( « لامكلا بيذهت ٠ ينزملا حلاص نب رماعو ع« 201/44/

 « دادغب خيرات ١ يرصبلا مث يورهلا نانس نب هللا دبعو 7178/577/1١4( ) « لامكلا بيذهت ١» يربنعلا

 (9071/107//78417) « لامكلا بيذهت ١ يفقثلا ةركب يبأ نب نامثع نب نمحرلا دبعو ء(0058/14/4)

 بيذهت » يسيقلا ورمع نب كلملا دبعو « (؟4/١١0/1) : ريبكلا خيراتلا ٠ مابصلا نب كللا دبعو

 2 )4/1١9 0551/١١ « لامكلا بيذهت د يفنحلا ديجملا دبع نب هللا ديبعو ٠ (”ه45/8514/18 ) « لامكلا

 « تاقثلا » يسميمتلا دادر نب ةديبعو « (”ال9١179/145/1) « لامكلا بيذهت » يسيقلا دقاو نب ديبعو

 نب نامثعو 2 ٠ 7077/144/١9( لامكلا بيذهت ١ يريشقلا ىنشملا نبا باتعو 2 (4707/140/ه)

 « لامعكلا بيذهت » يماسلا دنربلا نب ةرعرعو « (7804/405/14) « لامكلا بيذهت ٠ راطعلا دقرفلا

 نب حلاص نب ورمعو « (؟085/5475/1) « ريبكلا خيراتلا » يسودسلا قيقش نب ورمعو 817/001/14)

 « لامكلا بيذهت ١» يعازخلا نيزر يبأ نب دمحم نب ورمعو (1570/140/1) ٠ ليدعتلاو حرجلا : راتخملا

 نب ىسيعو « (؟4/5+5159/8) « ليدعتلاو جرجلا ١ نسحلا نب سمهك نب نوعو 2 (441/118/15)

 هالك



 ميما باب _ ةعوبطملا ةدنسملا هبتك ف

 لمعدل همز «ريبكلا خيراتلا ١» رضم نب ناسغو حيد « لامكلا بيذهت » ٠ يوحنلا ب بيعش

 بيذهت ٠ يزاوهألا ناقربزلا نب دمحمو ع 47١٠0/مسم/ا) « تاقثلا » يرصبلا مكحلا نب مساقلاو

 نب دمحمو ء (؟71/46/1) « ريبكلا خيراتلا » يبلغتلا ديعس نب دمحمو « (0718/708/؟6) ٠ لامكلا

 حرجلا ٠ براوشلا يبأ نب كللا نب دمحمو (15600/585/7) « ليدعتلاو حرجلا ٠» يدراطعلا لامشلا يبأ

 رمع نب دمحمو 2 )01446/17١0/5( ؛ لامكلا بيذهت » يلهابلا رمع نب دمحمو « )١18/5/8( « ليدعتلاو

 « لامكلا بيذهت » يسودسلا لضف نب دمحمو (9//0449/11/7) : لامكلا بيذهت » يشرقلا فرطم نبا

 نب دمحمو . )0580/90/9١5( , لامكلا بيذهت» يشرقلا ببحم نب دمحمو ء (00417/7810/15)

 « ليدعتلاو حرجلا ١» يرصبلا نامعنلا نب دمحمو , (0045/9210/16) « لامكلا بيذهت» ةمادق نب ناورم

 نب رزو نب زرحمو (0585/5110/15) « لامكلا بيذهت » يلهذلا ىيحي نب دمحمو « (477/10/4)

 يدعمو (5004/88/98) « لامكلا بيذهت » يئاطلا مثيهلا نب رهطمو« (5/1/6) ه ريبكلا خيراتلا ٠ نارمع

 كلام نب لقعمو ٠ (5087/168/18) « لامكلا بيذهت ٠  ماعطلا بحاص  ناميلس وبأ ناميلس نب

 477/1١41/١( ) « ريبكلا خيراتلا ٠ ةملس نب ةريغمو « (504+/9ا/0/18 ) « لامكلا بيذهت» يلهابلا

 بيذهت ١» يدعسلا ريثك نب رضنلاو ء (144/14/8) ٠ ليدعتلاو حرجلا »ه رحب نب دايز نب ىسومو

 ليذهلاو « 525005 « ليدعتلاو حرجلا ١ يدادغبلا ديزي نب حونو 2 (400/**51/؟9) , لامكلا

 « لامكلا بيذهت » يدسألا ليعامسإ نب بهوو (5055/109/00) « لامكلا بيذهت » يدزألا مكحلا نبا

 سنويو « (58017/75/81) « لامكلا بيذهت » يمتهألا جاجحلا يبأ نب ىيحيو ع (1"/01049/11)

 . (15١٠/؟41/9) «ليدعتلاو حرجلا» يريمعلا هللا ديبع نبا

 ميهاربإو ٠ 00 51/؟1/5) « دادغب خيرات » ينالديصلا قاحسإ نب ميهاربإ : هنع ىور

 خيرات ٠ يذمرتلا هللا دبع نب دمحأ رذ وبأو « 02701/1007/5) « دادغب خيرات ه٠ يدنكلا دمحم نبا

 2ع (10/4؟ا//١) « لامكلا بيذهت » يلبألا مي ميهاربإ نب دمحم نب دمحأو , )9/548/894/1١4( 0 دادغب

 خيرات ١» شامنلا يبأ نب دمحم نب دمحأو 2 (8١٠/1615/ه) « دادغب خيرات » رصن نب دمحم نب دمحأو

 ء (401/990/5) « دادغب خيرات » ينيدملا متاح نب ميهاربإ نب قاحسإ « (؟4/0١٠/018) ؛ دادغي

 ىنثلا نب دمحم نب قاحسإ  هنباو ١ (0404/891/5) ه دادغب خيرات » يناتكلا ميهاربإ نب نب قاحسإو

 هللا



 يربطلا خويش مجعم ميملا باب

 ٠ دادغب خيرات « )4001/4/1١( « ممم «م/») « دادقب خيرات : زازبلا نادعس نب ليعامسإو ,
 وعصلا يبأ نب دمحم نب رفعجو ٠ مهالوم يسابعلا يلع نب نسحلاو + 07181/520//) « دادغب خيرات

 » ناطقلا يلع نب نيسحلاو « (2911/584/07) « دادغب خيرات ٠ هللا دبعو ء(8/١45/7١41) « دادغب خيرات

 ناطقلا دمحم نبأ ٠» سنوي نب دمحم نب هللا دبع نيسحلا وبأو ء(١٠/05٠/0174) « دادغب خيرات

 دادغب خيرات » يقيقدلا ديزي نب هللا دبعو « ينانمسلا « )٠١/ 2 )040/1910حور نب نمحرلا دبعو

 راسمسلا ١ دادغب خيرات « )٠١/09910/504( يدلبلا ميهاربإ نب ىلعو ع ١» ؛ دادغي خيرات )11//3191/600(

 دادغب خيرات د زازبلا ليعامسإ نب يلعو « ) )3188/947/1١حرجلا » دينجلا نب نسحلا نب يلعو

 يركسعلا دامح نب يلعو 2, ("10/1؟5/؟) « ليدعتلاو ١ دادغب خيرات « ) » )57948/470/1١نب يلعو

 دمحم نب حتفلا ٠ دادغب خيرات « )١١/5413/44( ٠ بتاكلا دمحم نب ىلعو ١ دادغب خيرات « )1/١//

 « ناميلس نب ميهاربإ نب رمعو ٠ زرطملا ايركز نب مساقلاو ع (4144/577/51) « لامكلا بيذهت

 يمدقملا دمحأ نب دمحمو ٠ دادغب خيرات « )١/147/50( « لالخلا نانب نب دمحمو ٠ دادغب خيرات « )*

 / » 0 7دادغب خيرات » يمزراوخلا رفعج نب دمحمو « )00/1.4/6( ٠ نب دمحم ركب وبأو

 راسمسلا ىسيع ١ يدادغبلا لضفلا نب دمحمو (9917/405/6) « دادغب خيرات ١ دادغب خيرات ٠) ١١4/9

 /01186( يدنكلا دمحأ نب رصنو :ء ٠ دادغب خيرات « )7570/145/1( ٠ يربكعلا دمحم نب نوراهو

 ٠ ء (7"ا/4١/1/1) « دادغب خيرات » يسوسرطلا دمحم وبأ نوراهو ء (/00/91/14) « دادغب خيرات

 دادغب خيرات » بتاكلا نمحرلا دبع نبا دادزيو « )١1541/558/9(  2دمصلا دبع نب دمحم نب ديزيو

 لامكلا بيذهت » يشرقلا « )؟7١11/9714/9( .

 , ّةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 « هب سأب ال , ثيدحلا َملاص « ًاظفاح « ًالقاع « ًالضاف . ًاعرو « ًاتبث , ةجح « ًاقودص

 ناكو « هثيدحب ةمئألا رئاس جبتحاو « هباتك نم الإ ثدحي ال « باتك بحاص « ةجهللا قودص

 . هباتك يف ريغي ناكو , ءيش هلقع يف ناكو « (رادنبلا) ىلع ُمُدقُي

 در دقو . هلقع يف ةرزج حلاص زمغ ىوس ؛ ركذي حيرجت ىلع هل فقأ ملو :_تلق

 .عيمجلا لاحب ملعأ هللاو . ىنثملا نب دمحم ىلع ىنثأو هيلع كلذ يدادغبلا بيطخلا

 هانم



 ا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ضعب ءامسأل 2 تاطاقسإو 3 تافيرحتو 2 تافيحصتو 4 تالاكشإ تعقو دقو

 : لثم هخويش خويش نع يوري هنأ « رظانلا مهوتيل ىتح « حاسنلا نم ؛ هخويش

 . (ةبعش) نيبو هنيب (رفعج نب دمحم) مسا طقس ثيح (100) مقر رثألا

 . (ثراولا دبع) نيبو هنيب (دمصلا دبع) مسا طقس (15184) مقر رثألاو

 :لثم مهئابأ ءامسأ تيقبو هخويش ءامسأ اهنم تطقس اهنأ وأةمهبم ءامسأ نع ىورو

 نب ديزي) هلعلو !! بوسنم ريغ ( نوراه ) نع ىور ثيح (404 ست) مقر رثألا

 . ةريغلا نب نوراه وأ . (يطساولا نوراه

 دواد نبا ) هلعلو ! ! بوسنم ريغ ( نيسح) نع ىور ثيح (1/0 ست) مقر رثألاو

 . ( دينس بقلملا) ( يصيصملا

 (ىنثلا نب رمع) (ىنثملا نب دمحم) مسا راص ثيحب (77407 ست) رثألا يف فيرحت عقو

 تلصف دقو « ( 77١610 ست) مقر رثألا يف . (هللا دبع) ىلإ (هللا ديبع) مسا فحصتو

 . كانه اهرظناف . باتكلا اذه نم )5٠١( مقر (ىنثلا نب رمع) ةمجرت يف كلذ يف لوقلا

 و ع )511/١/ 1١08( ؛ تاقثلا ءامسأ خيرات»و « 0/1/1 ءامسألاو ىنكلا » :رظناو

 )0/١// « نيعباتلا ءامسأ ركذ هو )1940/1/1١1/4( « تاقثلا ١» و « (105/40/8) « ليدعتلاو حرجلا »

 /؟) « ملسم لاجر » و ؛ )١//191/11/0( « حيحصلا يف يراخبلا مهنع ىور نم »و « ( او ول

 بيذهتاهو 2 2004/4/5 حيرجتلاو ليدعتلا ١و ؛ (101/589/9 ) « دادغب خيرات »و ( ف اشم

 /١01/؟ ) ؛ ظافحلا ةركذت »و ء (514/514/5؟ ) « فشاكلا ١» و « (؛4/50هو « هدالو/مه١9/5) ؛ لامكلا

 /4 ) « لادتعالا نازيم ١» و « )449/40/١( « نيثدحملا تاقبط دو ء( 5١/٠١/50 « ىنتقملا» و ع« ( هاا/

 ( 845/١٠ بابلألا ةهزن »و « )١/١١( « ةياهنلاو ةيادبلا ١ و ء ( ه15/5) « داشرإلا »و ء ((214

 ٠ )505/١ بيذهتلا بيرقت ١ و « (198/8ا///4) « بيذهتلا بيذهت » و « (410/ا/ا//) « نازيملا ناسل ١و

 . (؟008//1019) « يربطلا ريسفت لاجر ١» و « ( 505/77/1١ ) « ظافحلا تاقبط ١ و « (5174/

 دحأ ناك . راسمسلا دايز نب ىنثملانب دمحم ءرفعج وبأ - زييمت-

 . قودص . ثراحلا نب رشب بحص 2« ةنس يفوت « نيحلاصلا

 ها/8



 هيبأو « يزارلا متاح ىبأ نب نمحرلا دبعو « ىلدئصلا دمحم نب رفعج : هنع ىور

 . يرودلا دلخم نب دمحمو 3 يزارلا سيردإ نب دمحم

 . (117/585/5إ ء دادغب خيرات هو )41١/55/8( ٠ ؛ ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 (؟0) يلهابلا هللا دبع وبأ ١")

 (ةجام نباو ٠ يذمرتلاو . ثيداحأ ةعبس ملسم)

 (شا9 /راال : بط

 ( شه /ر" قت)و (ش/ / رف هت)و (شا1 /ر” خت)و (شا/ /ر١٠ ست)

 نب يدهم تنتب نبا  يرصبلا « ىلهابلا ؛ قوزرم نب دمحم نب دمحم . هللا دبع وبأ

 نم « نيتئامو نيعبرأو نامث ةنس يفوت « (  قوزرم) هيبأل هدج ىلإ بسني ام رثكأو : نوميم

 . ماهوأ هل , قودص « ةرشع ةيداحلا

 نب رشبو ١ (81"ست) متاح نب لهشأو . (:0+ قت) جاجحلا نب ميهاربإ: نع ىور

 1١1/١( خت)و (9580.0و ؟”55944و ١95١4 ست) لاهنم نب جاجح ؛ (م)و . (5ة هت) ينارهزلا رمع

 ء (35و ؟١ هت) ليبنلا دلخم نب كاحضلاو . (م)و ء (5598 هت)و ء (74179 ست) ةدابع نب حورو

 ست) باهولا دبع نب هللا دبعو ٠ (47 ست) جاجحلا يبأ نب ورمع نب هللا دبع دعقملا رمعم يبأو

 هت) ةرسيم نب نارمعو + (584 قت) ورمع نب كلملا دبعو ,ء 1١079( هت) ةملسم نب هللا دبعو

 نب سنوي نب رمعو « (48ا١و 418 قت) (يدغص) ب بقلملا نانس نب رمع [ىيحي يبأ] و « 06

 « (140/4 هت) يمرجلا رفعج نب دمحمو « (81/1 خت)و 2 81١( قت)و « (8174 ست) يماميلا مساقلا

 نب بهوو ٠ ((8 ست) يسلايطلا كلملا دبع نب ماشه ديلولا يبأو ٠ 711 قت) ريثك نب دمحم و

 « ظافحلا ةركذت ١ بيبش نب ثعشأو . ١١86( هت) يدقعلا رماع يبأو ء 04 هت) يملسلا ةيريوج

 . (1744/159/9) « دادغب خيرات د ىعمصألا ديعس ىبأو 408/4376

 هو



 ا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 هللا ديعو (19978/991/5) : لماكلا ٠ يطساولا ديمحلا دبع نب هللا دبع :_ةنع ىور

 )٠ « دادغب خيرات » ىئالفاقلا نسحلا نب ىلعو 2 )1١1144/1949/8( « دادغب خيرات » نيساي نب دمحم نبا

 نب] ديبع وبأ هوخأو ء (١؟44/194/8) « دادغب خيرات ٠ ليعامسإ نب مساقلا ديبع وبأو 1/

 . (1؟51/159/9 ) « دادغب خيرات ١ [قوزرم نب دمحم

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ماهوأ هلو « أطخأ امبر أنّي « ًاقودص

 : ست) مقر رثألا يف يتأيسو ٠ (يرصبلا نامعنلا نب قوزرم نب دمحم) ب هبتشي دقو

 . )١4"( مقر ةمجرتلا يفو (175*

 /50) « لماكلا هو (١15057/1ه/94 ) « تاقثلا ١و ؛(*84/8/8) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 لاجر »و 2« )١١58/537/5( « نيعباتلا ءامسأ ركذ ١ و ء« /١154/1949( ) « دادغب خيرات و ©« 0١

 و 2 (84117/17/4) « لادتعالا نازيم ه و « (ه08/ا/ا//؟5) ؛ لامكلا بيذهت ١ و 2« )19016/51١/1( « ملسم

 /11014/90 ) « نازيملا ناسل ١ و « ( 5450/54/6 ) « ءافعضلا يف ينغملا »و « ( 0189/116/5) « فشاكلا

 لاجر »و « ( 5؟١/01/500) « بيذهتلا بيرقت »و 2( ٠ )7١5/581/4 بيذهتلا بيذهت مو( ( ؛اللك

 . ( ؟509/١١11 ) « يربطلا ريسفت

 "  هت ) يروصلا دمحم نب دمحم : 8"/ا١ (

 ) يئاسنلاو « دواد وبأ (

 ) شال/را : هت : بط (

 يروصلا « بعصم نب دمحم نب دمحم . هللا دبع وبأ «٠ ةلمهمب  (يشحو) هبقلو

 قودص « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيتس ةنس يفوت  ةمجعم مث « ةنكاس .

 هت) كرابملا نب ىيحيو ء (س)و . (؟551؟ هت) يروصلا كرابملا نب دمحم : نع ىور

)11 

 . يربطلارفعج وبأو 3 متاح يبأ نب نمحرلا دبع : هنع ىور

 هما



 بيذهت ١و 19547/1١50/4( ) « تاقثلا ه و « (”8//7/0/410) « ليدعتلاو حرجلا » : ريظناو

 بيذهت هو 2 0150/5١6( /5) « فشاكلا ١ و « (511/# ) ؛ لامكإلا ةلمكت » و (ه9580/5//580) « لامكلا

 (م1//؟ 71/9 ) , بابلألا ةهزن هو 2 (5707/9/ه0ه/١1) « بيذهتلا بيرقت ١ و « )880/9//7١( ؛ بيذهتلا

 ١" ست ) راطعلا دمحم نب دمحم : ١؟95ه (

 ) ست : بط : ١ر/اش(

 « مكحلا نب رمع نب دمحم نب دمحم « نسحلا وبأ : هلعل , راطعلا دمحم نب دمحم

 دحألا موي ٠ ةأجف يفوت « ةرشع ةيداحلا وأ , ةرشاعلا نم : (راطعلا نبا) ب فرعيو « يدادغبلا

 « «هريسفتلا » هدنع ناكو « ًانيمأ . ًةقث ناكو ء نيتئامو نيتسو نامث ةنس رفص نم نولخ عبرأل

 اذه وحنبو ٠ « رابخألا يف » كرابملا نبا : نع « هيوبش نب دمحأ باتكو « دواد نب دينس : نع

 (507/4) «يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو . (0414) ركاش خيشلا لاق

 . ئشب هتمجرتل
 ريس » زازبلا دمحأ نب نسحلاو : (040 ست) مالس نب مساقلا [ديبع يبأ] : نع ىور

 يبنعقلا ملسم نب هللا دبعو. يسلايطلا ديلولا يبأو . ميهاربإ نب ملسمو ٠ )07/17( ٠ ءالبنلا مالعأ

 عفار ىبأ نب هللا ديبع نب دمحم نب رمعمو ٠ (141/001/6) « نتفلا يف ةدراولا نئسلا ٠ راكب نب يلعو

 . يزورلا هيوبش نب دمحأو , دواد نب دينسو

 نب هللا دبعو 2ع )04/585/١( « نتفلا يف ةدراولا نئسلا » نائب نب قاحسإ : هثع ىور

 نوراه نب ىسومو ٠ (55/15) «ءالبثلا مالعأ ريس ه فينش نب دمحم نب دوعسمو « لبنح نب دمحأ

 راطعلا دلخم نب دمحمو . يخيراتلا كللا دبع نب دمحمو

 « ًانيمأ ةقث ناك » : لاقو « دادغب خيرات ٠ يف بيطخلا هل مجرت : دلاو ليدعتلا

 هم"



 ميلا ب باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 نم وهف باتك ىلإ هزعأ ملو ) ( ضيرعلا دوسألاب ١ هتزيم م هذيمالتو هخويش مجعم نم مسا لكو

 « دادغب خيرات ١ يف هتمجرت

 ةدراولا نئسلا ١» و « (194/55) « قشمد خيرات هو ؛ (1؟18/508/6) « دادغب خيرات ٠ : رظئاو

 . ("1/99ه/١) « نتفلا يف

 )١10/751( نامعنلا نب قوزرم نب دمحم 45

 (شا/ رك : بط)

 (شاا/را١ : قت)و .(شا/١ر : ستر

 نبا هقثو « لوبقم « ةرشع ةيداحلا نم : يرصبلا « نامعنلا نب قوزرم نب دمحم

 . نابح

 يبأو « (464 قت)و (17578 ست) يكذوبتلا ليعامسإ نب ىسوم ةملس يبأ : نع ىور

 . (1هههد/1؟/و) « تاقثلا ١ [ليبنلا] دلخم نب كاحضلا مصاع

 . (16000/1؟<//و) , تاقثلا ١ قارعلا لهأ :_هنع ىور

 . « يلهابلاب اذه سيل » : لاقو « تاقثلا » يف نابح نب هركذ : دلاو ليبدعتلا

 مدقت دقف ؛ وه الإ هنظأ امو : تلقو :  اقلعم «  بيذهتلا » يف ظفاحلا لاق

 نم لوألا يف « « طسوألا » يف يناربطلا دنع كلذ عقوو ٠ هدج ىلإ بسن امبر هنأ ىلع هيبنتلا

 , ظفاحلا مالك ىهتنا . « يدع نبا هل امهركذ نيذلا نيثيدحلا

 ًادحاو امهالعجف « امهقيقحت » يف « ًاضيأ (ركاش نيخيشلا) ىلع َلِكْشُأ دقلو : تلق

 يفو « راثآلا بيذهت نم دوقفملا ءزجلا » ىلع هقيلعت يف اضر يلع خيشلا امهيف ددرتو

 . ( يدغص ) لثم ًاضيأ امهنع ةاورلا ضعب

 ! ! مهلبق نم ظفاحلا ىلعو ! !مهيلع َلِكْشَأ امك « ءادتبا ًاضيأ انأ يلع َلِكْشَأ دقو

 و 2754و 45و ؟8 ست) اهماقرأو « ريسفتلا » يف امهنع يربطلا اهاور يتلا قرطلا تأرقتسا دقلو

 هم"؟



 51/١  7٠١51009هت) اهماقرأو « راثآلا بيذهت » يفو ء( "88.00 5851و ؟594”1و 41"١7الو 7514و :١

 غتر“ خيراتلا » يفو ء( 404١و 185١و 15١١و 18١٠و 5148و "ه؟و اكو لو :١/ 555مكاو ماكو (

 9151و 8535و 8458و خلا١و 5854و "89و "؟؟) ىه اهماقرأو « « راثآلا بيذهت نم دوقفملا ءزجلا » يف ًاريخأو ( .

 :نيببسل « تاقثلا » ىف نايح نبا لاق امك « نانثا امهنأ نظلا بلغأو

 وأ . امهل ًارصاعم نوكي نأ امإ هنأ ذإ ؛ ظفاحلا نم امهرصع ىلإ برقأ هنأ : امهلوأ

 نم نأ مولعمو « تيثم ملعب امهنيب زّيم دقلو « ريدقت دعبأ ىلع « ةرشابم امهدعب يتلا ةقبطلا يف

 فورعم لهاست ىلع  ةقث ملاع نم ملع ةدايز ؛ زييمتلا اذه يف نأو « ملعي مل نم ىلع ةجح ملع

 « ثيدحلا يف ترهتشا ناو ؛ ةدعاقلا هذهو « ةقث ةدايز اهنأل « لوبقم ىلاتلاب وهو هيف

 . ملعأ ىلاعت هللاو - هب ةصتخم تسيلف

 ةرشع) يف ( قوزرم نب دمحم ) نع «ريسفتلا » يف ىور يربطلا نأ : يناثلاو

 تبثأ عضوملا اذه يفو . هبسني ملو « طقف ( قوزرم نب دمحم) اهنم ةعست يف هامس 2 (عضاوم

 . ىنعلا يف ةدايز ىلع لدت ىنبلا ةدايز نأ مولعمو . (يرصبلا قوزرم نب دمحم) هامسو هبسن

 . ملعأ ىلاعت هّللاو « ناتقث امهنأل ؛ رثألا ريضي ال ! نينثا وأ ! ًادحاو امهنوكف لاح لك ىلعو

 يباتك نم (") مقر رثألا دنع هتمجرت تقبس دقف « (يلهابلا قوزرم نب دمحم) امأو

 . تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو . )09١”( مقرب « اذه

 مو. ( هم59/مم5/55) ع لامكلا بيذهت»و( (1هههده/١١؟90/١) « تاقثلاد :رسظناو

 . - ازييمت هيف ظفاحلا هركذ - ( 5180/50/١ ): بيذهتلا بيرقت ١و « ( 586/9//١0/ ) « بيذهتلا بيذهت

 . قاحسإ نب ميهاربإ نب قوزرم نب دمحم « هللا دبع وبأ زييمت - ١

 . ةدابع نب حور : نع ىور

 . (80/40/ ) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 . يرصلا « دشار نب قوزرم نب دمحم « هللا دبع وبأ زييمت  6١؟
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . يناسارخلا نمحرلا دبع نب دلاخو « يسيئتلا ركب نب رشب : نع ىور

 . (787/40/8 ) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 (1ا/#8* : هت ) يرصبلا ناورم نب دمحم "5

 (شا/را : هت : بط )

 ء صاعلا نب ديعس نب ةسبنع نب ناورم نب ورمع نب ناورم نب دمحم . رمع وبأ

 نيعستو عبرأ ةنس مرحملا نم تلخ ةليل ةرشع ىدحإل , دحألا موي يفوت : يرصبلا « يومألا

 . هنع تكسو « بيطخلا هل مجرت « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو

 .يناتسجسلا دمحم نب لهس متاح ىبأو 2 ا( هت) دلخم نب كاحضلا : نع ىور

 . يرودلا دلخم نب دمحم : هنع ىور

 ملو « دادغب خيرات ٠ يف الإ ركذ الو ةمجرت ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 ةقبط هتقفاومل دارملا يربطلا خيش هنأ ينظ ىلع بلغو « ًاليدعت الو ًاحرج هيف بيطخلا ركذي

 هّتبثأ « ةقبطلا يف هيلع مدقتم هنكلو ؛ دلبلاو مسالا يف هقفاو نم كانهو « هتافو ةنسلو « هخويش

 . ًازييمت

 نم وهف باتك ىلإ هزعأ ملو ٠ ضيرعلا دوسألاب ٠ هتزيم هذيمالتو هخويش مجعم نم مسا لكو

 .( دادغب خيرات ١ يف هتمجرت

 . (10/8/؟0/9) « دادغب خيرات ١ : رظناو

 يلجعلا : لاقيو  يليقعلا , ةمادق نب ناورم نب دمحم ركب وبأ -زييمت ١6

 هل جرخأ . اهيلع عباتي ال ماهوأ هل ء سأب هب سيل « ةقث « قودص « ةنماثلا نم « يرصبلا -

 . ةجام نباو « « خوسنملاو خسانلا » يف دواد وبأ

 . ةصفح ىبأ نب ةرامعو « ةرضن ىبأ نب كلملا دبعو . ديبع نب سنوي : نع ىور

 همه



 حرجلا هو ء (1591/111/5) « يليقعلا ءافعض )98/1١//710/ ( ٠ ٠ « ريبكلا خيراتلا ٠ : ريظناو

 ) « لامكلا بيذهت هو « (١15اال/9/١4)و 2 (١4/4١٠ا//0) « تاقثلا »و « ("51/80/8 ) « ليدعتلاو

 بيذهت ١و ؛ (40/40/ا/هرا) « ناؤيسملا ناسل دو . )2١45/5١6/5( « فشاكلا »و ©« 7

 . )5787/5:5/1١( « بيذهتلا بيرقت » و « (1/19/985/9) « بيذهتلا

 (9764) ةراو نب هللا دبع وبأ 5

 ( هحيحص جراخ يراخبلاو . يئاسنلا)
 (شال/ رو : بط )

 (شا١/ر١ : رص) و . (ش ؟/را" : ست)

 نبا) ب فورعملا : يزارلا « هللا دبع نب نامثع نب ملسم نب دمحم . هللا دبع وبأ

 , ةنس : ليقو نيتئامو نيتسو سمخ ةنس . ناضمر رهش يف يفوت  ةففخملا ءارلا حتفب - (ةراو

 . ظفاح « ةقث « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبس

 رفعج يبأو ؛ (24 رص) ينالوخلا جاجحلا نب سودقلا دبع ةريغملا يبأو : نع ىور

 (4601 ست)  ناهام نب ىسيع  يزارلا رفعج يبأو ع (4؟00و ؟184 ست) يليفنلا [دمحم نب هللا دبع]

 ىيحي نب دمحم نب دمحأو 2 )010/0/8/١( «.دهزلا» لبنح نب دمحأ : هثع ىور

 يروباسينلا ةيواعم نب ميهاربإ نب يلع نيسحلا وبأو © (191/541/ه) « نابح نبا حيحص : ماحشلا

 (1718/79/؟) « ريبكلا مجعملا ١ يزارلا ديعس نب يلعو ( (/50/117/4) ؛ يقهيبلا نئس د

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 « هيف فلص ىلع ظفحي . ثيدحو ةنس بحاص « ًامهف « ًاظفاح « ًاملاع « ًانقتم « ًاقودص

 سلجي الو , دحأل موقي ال ناكو « همركيو « هلجبي ةعرز وبأ ناكو « ءانمألا نينقتملا نم ناكو

 . ةراو نبا الإ هناكم يف ادحأ

 1 يربطلا ريسفتل ١ امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ : تلق
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 ١ باب | ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ست در مق 1 دانسإلا ٠ ءاج ثيح « ءاطخأ ةدع اهيف « ديناسألا هذه نأ يدنع بير الو

 . هلاجر ثيح نم « ( 4584 ست ) مقر دانسإلا نم متأ «. ١

 46١0١( ست) دانسإلا نم متأ « بسنلا يف تادايز (4551 ست) دانسإلا يف ءاجو

 لعلو ؛ خاسنلا وأ « ةاورلا ضعب هيف أطخأ . ٌدحاو ٌدانسإ نيدانسإلا نأ نظأو

 . ملعأ هللاو . امهظافلأ براقتل دحاو ًاضيأ امهنتم

 نأ ةيشخ ( يزارلا ةراو نب ملسم نب دمحم) ل ةمجرتلا يف ًاريثك تددرت كلذلو

 دارلا ريغ نوكي

 اهيف رظنلا ثحابلا ىلع لهسيل ؛ اهنوتمو « اهديناسأب « ةثالثلا راثآلا ُتَبثَأو

 :يهو . موقأ يه يتلل نسحأ يه ىتلاب « ديدستلا وأ « دييأتلا ْمُث نمو ! قيقدتلاو كاردتسالاو

 : لاق « يليفنلا رفعج وبأ : انث : لاق ٠ يزارلا ملسم نب دمحم انثدح 2.14

 : لاق 4 ةلضف نم هللا اولئساو ) : ديعس , نع . ثعشأ « نع « نامي نب ىيحي : انث

 . « ايندلا رمأ نم تسيل : ةدابعلا»

 نع ىسوم : انث : لاق « رفعج وبأ : ىنث : لاق ؛ ملسم نب دمحم انثدح 6

 . « ايندلا رمأ نم سيل . ةدابعلا ٠ : 4 هلضف لاق . ثيل

 ١- يزارلا ملسم نب دمحم انثدح ٠ لاق « يزارلا رفعج وبأ : ينث : : لاق :

 ةواخيب نشل هلق ف رج دوس نا رع نع , تنشأ نع ماع تح : يبجي

 «ءيش هنم ايندلل سيل : ملعلل اذه » : لاق 4 لخبلاب سانلا نورمأيو .
 « دادغب خيرات هو (19ا/4/١6١/11 ) « تاقثلا ١ و (*؟/09/8 ) « ليدعتلاو حرجلا ١» : رظناو

 ْ ةركذت ١و 016/5071/7(2) « فشاكلا ١ و ء (27017/454/55) « لامكلا بيذهت رو 2(: ؟/؟هتم)

 (317910//ه019//١) , بيذهتلا بيرقت ١و 2, (/ه/599/4) « بيذهتلا بيذهت دو 2«( ١ /هاله/7) « ظافحلا

 معه جه همه هم ه

 ١" - ىطامنألا رفعج وبأ )55177(

 (يئاسنلا)

 هما



 ( شا / ر* : بط)
 (شا/را :هت)وء.(شا/را:خت)و.(شا/را :ست)

 - يدادغبلا مث « يطساولا « يطامنألا « ديزي نب ةيواعم نب دمحم ؛ رفعج وبأ

 . مهو امير «٠ قودص « ةرشاعلا نم : - (جلام نبا) ب فورعملا

 وا( 1 لهت) ماوعلا نب دابعو 2. (س)و . (ه5؟"ست) ةفيلخ نب فلخ : نع ىوو

 ناحطلا دايز نب دمحمو ع« (49/1١١؟9/6) ٠ لماكلا » ينئادملا ديزي نب رمعو .(س)و .( 18/١ خت)

 . )09/94/١( « ةميزخ نبا حيحص » يطساولا ريشب نب ميشهو 251" ١لوجر ؛ لماكلا د

 دمحمو 2« (54/84/1) « ةميزخ نبا ميحص » ةميزخ نبا قاحسإ نب دمحم : هنع ىور

 /) « رازبلا دنسم ٠ رازبلا ركب وبأو « (1//15/10) « ينطقادلا ننس ٠ يراهبربلا لهس نب ىسوم نبا

11/1 . 

 , ًةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ايفقاو ناكو ٠ مهو امبر « هب سأب ال , ًاقودص

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ :تلق

 فرصت نم هنأ يل دكأت مث « ءادتبا « (يروباسينلا) ٠ هتبسن يلع لكشأ دقو

 : نيببسل ( يربطلا رفعج يبأ ) عينص نم سيلو ٠ خاسنلا ضعب ؛ قيفلتو

 نأ نكمي الو , نينس سمخ وحنب يربطلا دلوم دعب يفوت يروباسينلا نوك : لوألا

 هنع ىور نوكي

 نبا ظفاحلا) مث « (يزملا ظفاحلا) مث « (يدادغبلا بيطخلا) ركذ دقو : يناثلاو

 نب دمحم « رفعج ابأ) اوركذو . هخويش يف ( ةفيلخ نب فلخ )  اوركذ - « مهريغو « ( رجح

 . كلذ لثم نم يروباسينلا ةمجرت تلخ نيح يف . هذيمالت يف ( يربطلا ريرج

 فلخ) قيرط نم (417/484/6) : هننس ٠ يف روكذملا رثألا (روصنم نب ديعس) جرخأ دقو

 . هب ( ةفيلخ نبا

 همم



 ١ باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 نبا) هنع كلذ ركذ « هلثم ( ةفرع نب نسحلا) قيرط نم ( متاح يبأ نبا ) هجرخأو

 .("8/4١)و 2 ( 7٠١/١ ) : هريسفت ١ يف (ريثك

 نب ةيواعم نب دمحم) نع هدنسب (10/) « ماكحألا عماج » يف (يبطرقلا) هجرخأو

 . يبطرقلا دنع ةليلقلا ديناسألا نم وهو . هب « (حلاص

 ءافعضلا ١ و ء ( 1551/974/ ) « دادغب خيرات هو 2« (15447/115/4 ) « تاقثلا » : رظناو

 لادتعالا نازيم ١ و « ( 5777/4075/15 ) « لامكلا بيذهت هو 2« ( 5١4/٠٠١6" ) « يزوجلا نبال نيكورتملاو

 بيذهتدو 2( هؤةؤ5/:1/00) ينغملا»و « ( 0170/581/5) « فشاكلا »و ء.

 . (4/18/5ا107//0) « نازيملا ناسل هو « (5*:/ه1١//١) « بيذهتلا بيرقت ١» و 2« (/50/404/4 ) « بيذهتلا

 يناسارخلا يروباسينلا . نيعأ نب ةيواعم نب دمحم . يلع وبأ 2 زييمت - 4

 هنأل ؛ يربطلا خيش وه نوكي نأ نكمي الو . ةرشاعلا نم 714 ةنس يفوت ؛ يكلملا مث « يدادغبلا

 هيلع قلطأ دقو « نقلتي ناك هنأل ؛ هتفرعم عم كورتم , نينس سمخ يربطلا غلبي نأ لبق يفوت

 اهيلع عباتي ال ثيداحأ ىور «٠ بذكلا ( نيعم نبا)

 . ةملس نب دمحمو « ثيللا : نع ىور

 جرجلا هو 2( 59/446 نيكورتملاو ءافعضلا : و «٠ )40/١؟/4//( ٠ ريبكلا خيراتلا ١» :رظناو

 و 2 ٠ ) ١17١5/١44/4( يليقعلا ءافعض دو ء (7/148١٠٠/؟ ) « نيحورجملا ه و « )8/"441/1١1( « ليدعتلاو

 « لامكلا بيذهت » و ؛ ( 770/٠٠١/8 ) « يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا ١ و « /١1777/71/8( ) « لماكلا »

 و2 (701/405/4) « بيذهتلا بيذهت ه و ء ( ه144/54/؟ ) « ءافعضلا يف ينغملا هو ( هت

 . (١5819/ه.١/1) « بيذهتلا بيرقت »

 .رظن هيف ١ يرصبلا ةيواعم نب دمحم 2 زييمت 6

 . ءامسأ نب ةيريوج : نع ىور

 . 0/80/545١ ) : ريبكلا خيراتلا » : رظناو

 هه مه عه هه ©« هج
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 ( ةعبرألاو ء.حم:مءح 4 :خ)

 (شا/ركا :بط)

 ( ش4 /رال قت)و (شال / را" هت)و (ش" /ر"” خت)و (ش١٠ /ر؟5 ست)

 دعب يفوت : يرصبلا ٠ ينارحبلا . يسيقلا « يعبر نب رمعم نب دمحم 2 هللا دبع وبأ

 . قودص « ةرشع ةيداحلا رابك نم « نيتئامو نيسمخ ةنس

 نب دامحو . (س)و , (7187/4 ست) ةصفح يبأ نب ةرامع نب يمرح : نبع ىور

 وا11800و 4١04 ست) ةدابع نب حورو . (س)و . (15١1قت)و « (81١1و "058 ست) ةدعسم

 مصاع يسبأو ء(ق ءس ء تاءما خلو. 41/1/١( خت)و . (؟91/1و ؟940و 7١١١ بهت)و ( 0

 دبعو . 6450و ؟١4 ست) يلهابلا دايز نب سابعو . (خ)و . ("58بهت) دلخم نب كاحضلا

 نبا] ماشهو ؛ (ق) . (؟54١5 هت) يبضلا دواد نب ىسومو . (1956١؟ ست) ثراولا دبع نب دمصلا

 ع (1501-هت) ريرج نب بهوو ء (ا٠ قت)و . ( 70518 ست) ملسأ نب ديز ميتي يموزخملا [دعس

 (ق)و ١ (504 قت)و ء (191/ هت)و , (71655و 4844و 45648 ست) يمرضحلا قاحسإ نب بوقعيو

 و "4 14كو 718مختو ١7ا/ه#و 8١18و 5458و همة5و هم41و 1١48و 4١45 ست) يدقعلا رماع يبأو

 و 1814و ؟الالكو ؟هؤ١٠و ؟؟ا/5و ١159و امم1و 185١و هاهو 5914و المو ؛54و ١5" هت)و 2.( 48

 الو « ىمسم ريغ  ملسم يبأو ,(س)و ,(الوإ١ خت )و . (441و 7/8و ١5و ه54 قت)و ؛«

 نب ةريغملا همسأو  يموزخلملا ماشه يبأو ء مماط» ست)  ميهاربإ نب ملسم هلعلوإ! بوسنم

 (س + م)و ١ (9903و 1156و "01/لهت) و ١ ( 80040 7و 4١51و 58617و 1/١18 سق)  ةملس

 هللا دبعو (441/184/1) « نييماشلا دنسم » يزاوهألا شيرحلا ديز نب دمحأ : هنع ىور

 مجعملا ٠ ماقرلا دمحأ نب دمحمو (7040/14/8) ؛ نابح نبا حيحص ٠ نادبع نب ىسوم نب دمحأ نبا

 )١9//05115/1519( « نابح نبا حيحص :ىنايغرألا قاحسإ نب بيسملا نب دمحمو (77١854/1/؟) ؛ ريغصلا

 هو



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . هللا دابع رايخ نم ناكو « سأب هب سيلو ؛ هب سأب ال ًاظفاح 2 ًاقودص

 ءامسأ ركذ دو مهرس 7/4 « تاقثلا ١ و « ( ؛8/٠١٠/5 ) « ليدعتلاو حرجلا ١ :رظناو

 /؟) « ملسم لاجر »و « (5/581١1١1/؟9) « يراخبلا لاجر هو « (1147/17/6و )5/1١ ٠١١8/8 « نيعباتلا

 بيذهت هو « (5418/١01/؟ ) « حيرجتلاو ليدعتلا ١ و «( )40/١" ؛ نادلبلا مجعم هو « ( 014

 ٠) 551/١/ ىنكلا درس يف ىنتقملا » و «١ (0817/5571/؟) « ظافحلا ةركذت ١ و « (0751/488/550) « لامكلا

 بيذهتهو ,ء(05177/517/5): فشاكلا»و ء(515١١/١/١٠٠) «٠ نيئدحملا تاقبط »١و ء ( 14

 /؟١/١ ) « ظافحلا تاقبط »و 2« ( 7"١/ه١/08) « بيذهتلا بيرقت دو « (7/05/ 1١١/4 ) « بيذهتلا

 . ( ؟84؟١90/81) ٠ يربطلا ريسفت لاجر هو « ( 570/100/1و9 5

 كا : هتر يزارلا لتاقم نب دمحم 2 "868

 ( ش 4/ را : بط )

 (ش4/ره :قت)و(ء.(شا/ر' :هت)

 يتلا يف : ليقو «  نيتئامو نيعبرأو نامث ةنس يفوت : يزارلا ,« لتاقم نب دمحم

 . فيعض « ةرشع ةيداحلا نم «  اهدعب

 يسودلا ءارغم نب نمحرلا دبع ريهز يبأو « 8١( قت) ملسم نب ثراحلا : نمع ىور
 - ةفينح يبأ بحاص [  ينابيشلا ] نسحلا نب دمحمو « (574و 571 قت)و ء(١01و 75١ هت)

 /4) « بيذهتلا بيذهت ٠ [ يبضلا ديمحلا دبع نبا ] ريرجو « 27١( قت) ديبع نب ىلعيو « 44١( قت)

 « « نازيملا ناسل ٠ ةنييع نب نايفسو ١ (51/588١1/ه) « نازيملا ناسل ١ ملس نب ماكحو ٠ ل

 [ دمحم نب نمحرلا دبع ] و « (151/588١/ه) « نازيما ناسل ١ لضفلا نب ملسو © ف كا

 /مه/ه) « نازيملا ناسل » [ يئاوسلا ةبقع نب ] ةصيبقو 2« (1151/988/ه) « نازيملا ناسل » يبراحملا

 نب [دمحم] و (/51/414/4) « بيذهتلا بيذهت » [ ريرضلا مزاخ نبا دمحم ] ةيواعم يبأو ١

 [ح ر عيكوو . (/57/414/9) « بيذهتلا بيذهت ١ [حارجلا نب] عيكوو )/١171/588( « نازيملا ناسل » لضف

 هو



 يلع نب دمحأو ؛ نكد مطحلور 0 تازيملا ناسل رفعج نب دلاخ نب دمحأ : هنع ىور

 « (1751/984/ه) « نازيملا ناسل ٠ نادمح نب نيسحلاو « (/11/414/4) « بيذهتلا بيذهت ١» يدعسألا

 : يذمرتلا ميكحلا يلع نب دمحمو « (/1؟/414/4) ؛ بيذهتلا بيذهت ٠ يزورملا دمحم نب ىسيعو

 )41١4/95/ « بيذهتلا بيذهت ؛ هنع ثدحي ملو يراخبلا هنم عمسو « )57/41١4/4/( «بيذهتلا بيذهت

 . (1131/98/ه) « نازيملا ناسل ١» يمامحلاو « (1971/58/ه) ٠ نازيملا ناسل ه بويأ نب دمحم . 5

 00 لاقو  ًازييمت - « بيذهتلا بيذهت » يف ظفاحلا هركذ : حيرجتل او ليدعتلا

 ١» يف يليلخلا ىورف : لاق نأ ىلإ .. ٠ قفتملا » يف بيطخلا هركذ يزورم ال يزار لتاقم نب دمحم

 : هل ليقف . لتاقم نب دمحم انث :لوقي يراخبلا تعمس ميلس نبا بيهص قيرط نم ؛ داشرإلا

 . ؛ يزارلا لتاقم نب دمحم نع ثدحأ نأ نم يلإ بحأ ءامسلا نم رخآ نأل : لاقف ؟ يزارلا

 . راصتخا ضعبب ظفاحلا مالك ىهتنا

 ةمجرت هل ركذو « نافهللا ةثاغإ ٠ يف ميقلا نبا هركذ دقو ٠ : « ناسللا » يف لاقو

 « يزورملا لتاقم نب دمحم نع ىور امنإو كلذك سيلو هنع ىور يراخبلا نأ ركذ هنإف هيف طلغف

 مامإ ناك : لاقف « يرلا خيرات » يف هيوبأب نب نسحلا وبأ هركذ » : ًاضيأ لاقو

 . « هقفلا يف امدقم ناكو يرلاب يأرلا باحصأ

 بيرقت ١» « (1151/988/0) « نازيملا ناسل ١ و « (7/517/414/9) « بيذهتلا بيذهت » :_رظناو

 بيذهتلا « )١/5819/5:8( .

 (5500) يسوطلا رفعج وبأ

 (يئاسنلاو « دواد وبأ)

 (ش "١ /راال : بط)

 (شار/را قت)و « (ش !/ را* : هت)و « (شارر١ خت)و . (شا١/ر١ : ستر

 هدلوم : دباعلا . يدادغبلا مث . يسوطلا « دواد نب روصنم نب دمحم , رفعج وبأ

 نيسمخو تس ةئس : ليقو «  نيتئامو نيسمخو عبرأ ةنس يفوتو «نيتئامو نيعبسو نامث ةنس

 ه4؟



 ليعامسإ رذنملا ىبأو ء م818و ؟84850و ١9997 ست) ناميلس نب قاحسإ :_نع ىور

 ء (س) و , ("418107 ست) بيشألا ىسوم نب نسحلاو . (س) و . 445١"( ست) يطساولا رمع نبا

 وهو  نايفسو : 18١4( هت) ةدابع نب حورو « (171؟هت)و , (70718 ست) دمحم نب نيسحو

 ست) ملسم نب نافعو «٠ (؟4048 ست) ذبهجلا قاحسإ نب حملاصو . (د) . ١١15( قت) ةنييع نبا

 دمحأ يبأو « 759014 ست) بيبش نب رمعو « (70701 ست) قيقش نب نسحلا نب يلعو ء« 4

 ست) نطق يبأو 015711١ ٠ ست) ركب يبأ نب ىيحيو « (1700 ست) يريبزلا هللا دبع نب دمحم

 . (9/:15581/15) : تاقثلا ٠ [ليبنلا] مصاع يبأو 2 (1 910/7 هت)و 2( "ملكك

 ركب وبأو « (171/510/8) « ينطقادلا ننس » دينجلا نب نيسحلا نب دمحأ : هنع ىور

 ديبع نب دمحأ نب نيسحلاو 00/٠ يناثملاو داحآلا ٠ ينابيشلا كاحضلا نب ورمع نب دمحأ

 هللا دبعو + )1180/187/١( « دعجلا نبا دنسم » راوس نب ةبابشو ٠ (؟40/9) « ءايلوألا ةيلح » يلجعلا

 /؟0/5) « ريبكلا مجعملا » جارسلا سودبع نب دمحمو 2 )011/904/١( « ةنسلا » لبثح نب دمحأ نبأ

 يبأ مجعم ١» يلصوملا ىلعي وبأو ٠ (19681/10/4)  تاقثلا » فسوي نب ورمع نب دمحمو ء«. 0

 1 . )5١9/55/1١( « ىلعي

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . يخركلا فورعمب هحالص يف ُهَبْشُي ناكو ١ رايخألا نم ناكو هب سأب ال

 . « ةالص بحاص « ًاريخ الإ ملعأ ال ٠ : هنع لوقي لبنح نب دمحأ ناكو

 « دادغب خيرات هو ؛ )18089/1١١/9( « تاقثلا ١ و (44/6//407) « ليدعتلاو حرجلا ١» : رظناو

 « فشاكلا »١و « ( ه5١551/499/5) « لامكلا بيذهت مو « (/ا/4/854/* ) « داشرإلا »و « لدعم ؟ ؛ال/")

 و ء (/9/؟7/1١) ٠ ءالبنلا مالعأ ريس هو « )1١١8/118/1( « ىنكلا درس يف ىنتقلا» و 2« ( ه154/ 7؟4/9)

 )508/١/ « بيذهتلا بيرقت »و « (/78 /411/4) « بيذهتلا بيذهت هو )٠١48/45/9( « دشرألا دصقملا »

 . (؟4؟؟/511) « يربطلا ريسفت لاجر هو :« 0325

 هه هه هج ه
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 عم وبأ-"00000

 (يئاسنلاو . يذمرتلا)

 (شا١/را6؟ : بط)

 (شا“" / ر4 : هت )و ء ( ش " / را" : خت)و . ( ش/ /رذ : ست)

 نامث ةنس يفوت : يرصبلا ؛ يشرحلا ؛ عيفن نب ىسوم نب دمحم . هللا دبع وبأ

 . يل 2 ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو

 ناسحو . (س . ت)و . ("1/765و 74941١ ست) يعبضلا ناميلس نب رفعج : نع يور

 « (ت)و . (47١4"و 185١ هت)و . 9862١( ست) ديز نب دامحو , (4786 ست) ينامركلا ميهاربإ نبا

 نب هللا دبع] فلخ يبأو « (؟١الؤ6١ ست) فاسي نب رماعو « ١198( هت) ينهجلا ىسيع نب دامحو

 2 (0١7مم/ ست) يشرقلا ثراحلا نب هللا دبعو 2 (514/159 5950/١ ١ ّنتت)و (81150 ست) [ىسيع

 رضنلا نب مذحقو 2 1١176( ست) سيق نب حونو « 445١( ست) يدارملا نوميم نب هللا ديبعو

 . تا خت) ماشه نب ذاعمو : (؟3855 هت) يمرجلا

 2 )009/1974/1١ « ةميزخ نبا ميحص » ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب وبأ: هنع ىور

 « تاقثلا ٠ يجاسلا ىيحي نب ايركزو (144/77/4) ٠ نابح نبا ميحص » ينابقلا دمحم نب نيسحلاو

 وبأو 2 (701/44/9) « ريغصلا مجعلا : يلصولا ءاذحلا ينهجلا دمحم نب مساقلاو ء )/٠١/00404

 . هت يليعامسإلا خويش مجعم » يليعامسإلا ركب

 : !! هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تبرطضا : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « خيش: لاقف هنع ىبأ لئس » : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاقف

 . « هفعضو هاهوف هنع دواد ابأ تلأس ٠ : يرجآلا ديبع وبأ لاقو

 . « حلاص » : يناسنلا لاقو

 : « هتخيشم » ف يئاسنلا مالك ةيقبو «  معلقاً  : ٠ بيذهتلا » يف ظفاحلا لاقو

 . « اقودص نوكي نأ وجرأ

 هو



 ١ باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . « حلاص « يرصب » : مساقلا نب ةملسم لاقو

 , « تاقثلا » باتك يف نابح نبا هركذو

 مث ءار اهدعب « ءاحب  (يسرحلا) ىلإ (يشرحلا) نم هبسن فحصت دقو : تلق

 نم ةمجعم ميجب  (يشرجلا) ىلإو ؛ (10410و 7١١5 : ست) مقر نيرثألا يف - تالمهم نيس
 . ( "ماهو مال؟هدو مم4ؤ1و 586٠١ : ست) ماقرألا تاوذ راثآلا يف لفسأ

 :١ مت) ىسيع نب هللا دبع ٠ فلخ يبأ : نع « خيراتلا » يف يربطلا هل جيرخأ دقو

 . « ريسفتلا ٠ يف هجرخأ يذلا "م08 : ست ) مقر رثألا سفن ( ه50/

 بيذهت دو « ٠ )06404/1١8/4( تاقثلا ١و « (”01/84/8) ؛ ليدعتلاو حرجلا ١ :رظناو

 و (/80/450/4 ) « بيذهتلا بيذهت ١ و ع ( ه0/0١//؟؟ه/؟) « فشاكلا هو 2( ه547/018/16) « لامكلا

 . 1179/١7( ) « يربطلا ريسفت لاجر ١ و « ( )788/004/١ « بيذهتلا بيرقت »

 هبقلو « يشرحلا [عيفن نب] ىسوم نب دمحم . رفعج وبأ زييمت - 5

 . ظفاح « ةقث ١ ةرشع ةيناثلا نم « ( صاباش)

 . ةزبخ نب رمع نب ديزيو ١ ىيحي نب ريثكو « طايخ نب ةفيلخ : نع ىور

 . يلماحملا ليعافسإ نب نيسحلاو « رافصلا دمحم نب ليعامسإ : هنع ىور

 بيذهت هو « (01414/57/51) « لامكلا بيذهت ١» و « (109/140/) « دادغب خيرات ١ :رظناو

 . (4/51/مالالإا/ ) « نازيملا ناسل ١ و (5810/ه04/1) « بيذهتلا بيرقت هو « (/87/450/4) « بيذهتلا

 م دج هه 5 هه © ©

 (*865) يرصبلا ركب وبأ "7

 (يئاسنلاو . يذمرتلاو . (ح 54) ملسم)

 ( شا# /ر# : ست) : بط )

 « يسيقلا ٠ يدبعلا « عفان نب دمحأ نب دمحم « ركب وبأ : وه « عفان نب دمحم

 راغص نم « نيتئامو نيعبرألا دعب يفوت.  هدج ىلإ انه بسُن دقو « هتينكب روهشم :  يرصبلا

 65ه



 ست) يدهم نب نمحرلا دبعو . (ت) , 701784 ست) دلاخ نب ةيمأ : نع ىور

 )0/١// « يقهيبلا نئس ٠ يمعلا ديزو ١ (م) . (”840 ست) ردنغ رفعج نب دمحمو (م) ء( 6

 . )47١/1١8/4( « ليدعتلاو حرجلا ٠ ىنثملا نب رمعم ةديبع ىبأو ء ل7

 حرجلا » دمحم نب لهسو « (1771/70/1) «يقهيبلا نئس  ةملس نب دمحأ : هنع ىور

 . (4ا//8/8١٠٠) ٠ ليدعتلاو

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ًاقودص

 فقأ مل ٠ : لاقف (474/5) « يذوحألا ةفحت ٠ يف يروفكرابملا ىلع هرمأ سبتلا دقو

 وبأ » : )8/*5١/”"( يف لاق مث . « هلاح ىلع فقأ مل ١ :(48/؟ ) يف لاقو . ٠ هتمجرت ىلع

 . «يدبعلا عفان نب دمحأ نب دمحم همسا ١ يرصبلا عفان نب ركب

 . « يدبعلا يرصبلا دمحأ نب دمحم همسأ » : )177/149/1٠١( يف لاقو

 »2 (504ه/8ه1/؟4) « لامكلا بيذهت » : )47١/1١8/8( « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 » 2 )١//0015/41( « بيذهتلا بيرقت » « (20/07/4) «بيذهتلا بيذهت» ء (1078/16ه/9) « فشاكلا

 (1751/40/8) ٠ يربطلا ريسفت لاجر

 (895139) يدنسلا كلملا دبعوبأ _ م9“

 (يذمرتلا)

 ( شا /ر"” : ست) : بط )

 « مهالوم « يمشاهلا « يدئسلا « نمحرلا دبع نب حيجن نب دمحم « كلملا دبع وبأ

 نيعستو عست نع « نيتئامو نيعبرأو عبس ةنس يفوتو « ةئامو نيعبرأو تس ةنس هدلوم : يندلا

 يبأ نب دمحم نب نيسحلا دلاوو « ينيدللا رشعم يبأ نبا وهو . قودص « ةرشاعلا نم « ةنس

 امهنم عمسي ملو « يلذهلا ركب ابأو « بئذ يبأ نب ىأر رشعم يبأ نب دمحم نب دوادو ء رشعم
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 ميما باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و (؟9١١11و لؤ51/ ست) يندلا نمحرلا دبع نب حيجن رشعم يبأ هيبأ : نع ىور

 . 164/١( ) «ريسلا ١ يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع سابعلا يبأو ؛ (ت)

 . (111079/م1//؟) « ةكم رابخأ يكلا ميحرلا دبع نب ميهاربإ : هنع ىور

 , ًةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 نبا راشأو ىلعي وبأ هقثو «٠ هيبأ فعضل « هيبأ ريغ نع ىور اذإ هثيدح ربتعيو « قدصلا هلحم

 ٠ .هيف نيل ىلإ نيعم

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو

 و2 «)1440/1١١/8( ليدعتلاو حرجلا»و ع. ءامسألاو ىئكلا » :رظناو

 (ه501/5144/55) « لامكلا بيذهت »و 2 (14"/م0/م) « دادغب خيرات ١ و ء )15445/٠١5/4( « تاقثلا د

 /47.0/4) « بيذهتلا بيذهت ١و « ( 551/884/5) « لادتعالا نازيم هو 2« (218*/؟١ا0/5) « فشاكلا »و

 . ( ؛/55/9 م07 ) « نازيملا ناسل ١و « ( ”":9/ه١/١1) « بيذهتلا بيرقت ١و « 45

 /١61  حيجن نب دمحم زييمت .

 . يحمجلا دايز نب دمحمو « حلاص يبأ نب ليهس : نع ىور

 . ةفيلخ نب فلخو « عيرز نب ديزي : دنع ىور

 الو « فورعلاب سيل ٠ : لاقو « لماكلا » يف يدع نبا هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 ةثالث هل دروأو . ئهتنا . « فورعم ريغ لوهجم هنأل هتركذ امنإو. !؟وه دلب يأ نم يردأ

 .ةظوفحم ثيداحأ

 نب دمحم نم مدقأ وهو . هركذ يدع نبا ىلع « نازيملا » يف يبهذلا ركنأ دقو : تلق

 . رشعم يبأ

 نازيم دو « (/907/141/4) « بيذهتلا بيذهت هو « )17١/581/5( « لماسكلا » :رظناو

 . (1795/404/ه ) « نازيملا ناسل هو ء (450/9ه؛/5) « لادتعالا

 ماه جاسص جعاضسش <

 هوا



 )401(  يدادغبلا رفعج وبأ 804

 (ريسفتلا يف ةجام نباو . يئاسنلا)
 (شا"/ر 4: ست) : بط)

 زازبلا « يدادغبلا « يبرحلا 2 يعبرلا ١ ميهاربإ نب نوراه نب دمحم « رفعج وبأ

 . قودص ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيسمخو نامث ةنس يفوت : (طيشن يبأ) ب بتقللا

 (قف)و 1١75( ست) ينالوخلا ججاجحلا نب سودقلا دبع « ةريغملا يبأ : نع ىور

 2 (14؟45و ؟018 ست) ينامركلا ريكب يبأ نب ىيحيو ٠ 5440 ست) يعازخلا دامح نب ميعنو

 . (1907/1؟؟/9) , تاقثلا ٠» ىسوم نب هللا ديبعو

 (575/1119/8) « ليدعتلاو حرجلا ١» يزارلا سيردإ نب دمحم متاح وبأ : ةهئنع ىور

 . (1//166910؟/94) , تاقثلا ١ بيسملا نب دمحمو

 « ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . أطخأ امبرو ؛« ًاقودص

 « دادغب خيرات ١و (1950/151/4) « تاقثلا هو ء (ه15/117/8) « ليدعتلاو حرجلا ؛ :رظناو

 و( )8٠١١/495/4( 0 بيذهتلا بيذهت ١و :« ( 5551/50/15 « لامكلا بيذهت هو « (115:/"ه١/ع

 . (1177/017) « يربطلا ريسفت لاجر ١ و « ( ٠ )5885/51١/1 بيذهتلا بيرقت »

 نم « نولاق بحاص « ءىرقملا . نوراه نب دمحم ء.طيشن وبأ  زييمت - 6

 . قودص ةرشع ةيداحلا

 . (51750/ه١/١1) « بيذهتلا بيرقت » :رظناو

 . (قاوسلا) ب فرعي « ئرقملا . نوراه نب دمحم (زييمت 49

 .( ةداجس) دامح نب نسحلاو « دباعلا بويأ نب ىيحي : نع ىور

 . ئرقملا ساخنلا مساقلا وبأ : هنع ىور

 ه4



 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 يبمصسس 1

 . 1 هوس ه» ) « دادغب خيرات » :رظئاو

 ( اطيش) بقلي يمرخملا سالفلا ٠ نوراه نب دمحم ءرفعج وبأ زييمت-
 . ظفاح « ةقث ١ 76 ةنس يفوت

 دابعو « برح نب ناميلسو ٠ صفح نب دعسو « يفوكلا رشب نب نسحلا : نع ىور

 نب لضفلا ميعن يبأو ٠ ةحلط نب دامح نب ورمعو ؛ يريراوقلا رمع نب هللا ديبعو « ىسوم نبا
 . نيعم نب ىيحيو « نيكد

 . دلخم نب دمحمو « ىلماحملا نيسح ىضاقلا : ةهنع ىور

 . (١؛هد/مهرس/ع ) « دادغب خيرات د :رظناو

 ١ - ثيدحلا فورعم « يدادغبلا . نوراه نب دمحم -زييمت .

 ةيلع نباو ميشهو 2( ريرج : نع ىور .

 فاوصلا قاحسإ نب ميهاربإ : هنع ىور .

 . (1409/94100/) « دادغب خيرات » :رظناو

 « زازرلا « يدزألا « ىسيع نب نوراه نب دمحم ءركب وبأ  زييمت - 7
 0 يوقلاب سيل 00 ينطقرادلا لاقو . ةميقتسم هثيداحأ . ىرصبلا

 . سلغم نب ةرابجو ٠ سنوي نب هللا دبع نب دمحأ :_نع ىور
 . ةدقع نب سابعلا وبأو ٠ يعفاشلا ركب وبأو « مساقلا نب ةزمح : هنع ىور

 . (1105/0ه4/# : دادغب خيرات ١ :رظناو

 (1/44١م : ست ) يزارلا ناطقلا رفعج وبأ "6

 (شا# را: بط)
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 يربطلا خويش مجعم ميملا باب

 (شا١/ر١ : قت ) « (شا/ ر' : هت ) ١ (شا/ر١: خت ) . (شا7/ر؟: ست)

 :يزارلا : حيحصلاو ؟ فحصم - يقزارلا 2« ناطقلا « نوراه نب دمحم « رفعج وبأ

 . هقيثوت دوعسم يبأ نع يناهبصألا لقن « ةقث

 قت) رشب نب دمحمو 2 (1844و 77١7 هت)و 2 (”90004 ست) ةنييع نب نايفس: نع ىور

 ديمحلا دبع نب دعسو . روصنم نب قاحسإو 1/١*( خت)و ١ 0107440 ست) نوراه نب ديزيو (0

 . رمع نب نامثعو . يراصنألا

 ةبقع نب رماع : هئنع ىور

 740/1) ٠ ناهبصأب نيثدحملا تاقبط ٠ يف يناهبصألا خيشلا وبأ لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « ةقث هنإف « هنع اوبتكا : لوقي دوعسم ابأ تعمس : لوقي ةبقع نب رماع تعمس» : 11

 0 : (777/500/1) « راثآلا بيذهت نم دوقفلا ءزجلا ٠ ىلع هقيلعت يف اضر يلع خيشلا لاقو

 . « لاجرلا بتك نم يدي نيب اميف ةمجرت ىلع هل فقأ مل

 هريغب هبتشي دقو « ةياور وأ « ركذ وأ «٠ ةمجرت نم هيلع هل تنفقو ام اذهو : تلق

 . ازييمت مهّثبثأ دقو « ةبسنلاو « ذيمالتلاو ؛ خويشلاو ١ مسالا يف هقفاو نمم

 نم وهف ضيرعلا دوسألاب هتزيمو « هذيمالتو هخويش مجعم نم باتك ىلإ هزعأ مل مسا لكو

 يف هتمجرت

 « ناهبصأب نيثدحملا تاقبط »

 (1940/6//1717) « ناهبصأب نيثدحملا تاقبط » :_رظناو

 ١ روتسم : ىؤلؤللا « يزارلا . نوراه نب دمحم . هللا دبعوبأ -زييمت .

 ناوفص نب ورمع : نع ىور .

 . يزارلا ةعرز وبأ : هنع ىور

 لزني ناكو « ًادحاو اثيدح هنع تبتك » : ةعرز وبأ لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 كيو



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . ( روتسم خيش ؛ (كتسد) ب ةنيدملا

 . ( روتسم خيش لاقف هنع ىبأ لئس » : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق

 . (8//011/111) « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 ىلإ فلتخي ناك « ينادزوجلا ٠ نوراه نب دمحم . هللا دبع وبأ -زييمت 65

 . لضاف « نيد « خيش رازبلا سلجم

 . ةفرع نب نسحلا : نع ىور

 . يناهبصألا خيشلا وبأ : هنع ىور
 . (9//474/410) « ناهبصأب نيثدحملا تاقبط ١ :_رظناو

 . لوصأ بحاص ؛ م04 ةنس يفوت « نوراه نب دمحم . رفعج وبأ زييمت 66

 . راسمسلا سابعلا نب دمحمو « نييرصملاو « ناميلس نب عيبرلا : نع ىور

 . يناهبصألا خيشلا وبأ : هنع ىور

 . (١٠01/ه97/0) « ناهبصأب نيثدحملا تاقبط » .: رظناو

 , مامالا ظفاحلا « ينايورلا , نوراه نب دمحم . ركب وبأ زييمت 25

 .ةثامثالثو عبس ةئس « نينس ثالث وحنب يربطلا لبق يفوت « دنسملا هبحاص

 ينارهزلاو ؛ ماوقلا ىيحيو ديمح نب دمحمو « نيهاش نب قاحسإ : نع ىور

 . يكانف نب هللا دبع نب رفعجو ؛ ينيسيمرقلا دمحأ نب ميهاربإ : هنع ىور

 . هقفلا يف فيناصت هل نأ ركذو يليلخلا ىلعي وبأ هقثو : دلاو ليدعتلا

 , (1/هه/0ه9/9) « ظافحلا ةركذت » : رظناو

 مهم هيام افاف

 ةنس يفوت « يدادغبلا « يعبرلا ٠ نوراه نب دمحم . رفعج وبأ زييمت /1" 

 . ةقث « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيسمخو نامث

 ع



 يربطلا خويش مجعم ميملا باب
 رظناو : ١» بيرقتلا « )579/414/1١( .

 (81/ : قت ) مثيهلا نب دمحم 5

 ) ءاقستسالا يف ادحاو اثيدح ةجام نبا)

 (شا1/را:مت : بط )

 نب دمحم ؛ (صوحألا يبأ) ب فورعملا . دمحم وبأ : ليقو « هللا دبع وبأ

 حتفب  يربكعلا مث « يرطنقلا « يدادغبلا ؛ مهالوم 2 يفقثلا ( دقاو نبا دامح نب مثسيهلا

 ! نامث ةنس : ليقو «  نيتئامو نيعستو عست ةنس « ىلوألا ىدامج يف يفوت : اهيضاق  ةدحوملا

 ؛ ةرشع ةيداحلا نم  ةنس نيرشعب كلذ لبق ليقو  ةنسب ةئامثالثلا لبق يأ « مصأ لوألاو

 . ظفاح « ةقث

 . هريغ قئالخو « (الا* قت) يليفنلا صفح نب ديعس : نع ىور

 . قئالخو « يربطلا رفعج وبأ : هنع ىور

 نم : هئوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : تلاو ليدعتلا

 نمو « ثيدحلا ميقتسمو « ًاظفاح « ًانومأم « ًةقثو . ظافحلا تاقثلا نمو . نينقتلا تابثألا

 . رصمو « ماشلاو ١ ةرصيلاو « ةفوكلا ىلإ ثيدحلا يف لحرو ؛ لضفلا لهأ

 لاق ثيح ؛ نيعباط وأ خاسن أطخ هنظأو « هتافو خيرات يف لاكشإ عقوو : تلق

 يف يبهذلا امهعباتو هدادغب خيرات» يف يدادغبلا بيطخلل ًاعبت . ءلامكلا بيذهت» يف يزملا

 ىدامج نم نيقب سمخل يدانملا نبا داز - نيتئامو نيعبسو عست ةنس تام» : اولاق «فشاكلا»

 . اربكع لهأ يضاق ناكو  نيتئامو نيعبسو عست ةنس « ىلوألا ىدامج رخآ يف : ليقو - . ىلوألا

 نامث ةنس تام : يورهلا فسوي نب دمحم لاقو . ىلوألا ىدامج رخآ يف : كامسلا نبا لاقو

 . ىهتنا . « ملعأ هللاو . لوألا حيحصلاو « نيتئامو نيعبسو

 /57/8) « دادغب خيرات دو 2 (161/4//1517107)و « (15778/144/4 ) « تاقثلا ١ :_رظناو

 /؟) « فشاكلا دو ؛ (50/10/9) « ظافحلا ةركذت ١ و « (0578/ها/1/؟5) « لامكلا بيذهت دو ء 74

 "ع ؟



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 )511١/1١//081( « بيذهتلا

 قارولا ؛ يمرخملا « دلاخ نب مثيهلا نب دمحم « ىسيع وبأ | زييمت -

 . يفقثلا نادعسو « يبلكلا لمؤملا نب دامحو « عاجش نب ديلولا مامه يبأ : نع ىور

 . ديفا دمحأ نب دمحم ركب وبأو ٠ يلجبلا كنبس نب دمحم نب رمع : هنع ىور
 . (11070/94/م) « دادغب خيرات ١ : رظناو

 . ئرقملا « يطامنألا « مثيهلا نب دمحم ركب وبأ  زييمت - 4

 . ئرقملا تباث نب هللا دبعو « ربنعلا يبأ نب دمحم يبأ : نع ىور

 . لايكلا لجرفق نب هللا ديبع نب دمحم : هثع ىور

 . (119/971/9) « دادغب خيرات د : رظناو

 .ىناذولكلا , ىرسلا نب مثيهلا نب دمحم « نيسحلاوبأ 2 زييمت - ١

 . زارخلا ىلع نب دمحأ : نع ىور

 . جالثلا نب مساقلا وبأ : هنع ىور

 . 1100/9 4/9) « دادغب خيرات » : رظناو

 ١١ طساو لهأ نم « عارذلا ,. بعك نب مثيهلا نب دمحم زييمت .

 مصاع ىبأو « نوراه نب ديزي : نع فور .

 . هنبا : هنع ىور

 . (6501/141/5) « تاقثلا ١ : رظناو

 هاه © ه8 ه ه8

 ا



 ميملا باب

 01155)يطساولا ريزولا يا
 (اضيأ دواد وبأ : ليقو . يذمرتلا)

 (ش ؟/ر؟ : بط)

 (شا/را١ :قت) . (شا/را : ست)

 عست ةئس هدلوم : يطساولا , يدبعلا . سيق نب ريزولا نب دمحم . هللا ديع وبأ

 نم « جحلا نم هفرصنم « نيتئامو نيسمخو  نامث : وأ - عبس ةنس يفوتو ةئامو نيعبسو

 . دباع « ةقث « ةرشاعلا

 نب رمتعملاو « 1١570( ست) سيق نب ريزو هيبأو « (701 قت) سيق نب حون : نع ىور

 . (00/# ) , ةنسلا لهأ داقتعإ د يميتلا ناميلس

 ىيحي نب دمحأو 2 (0661/17؟/9) , تاقثلا د ءاصوج نب ريمع نب دمحأ : هنع ىور

 « ةئسلا لهأ داقتعا ٠» رشبم نب هللا دبع نب يلعو )/٠095/911( «طسوألا مجعملا ٠ يرتستلا ريهز نبا

 نب قاحسإ نب دمحم ركب وبأو (/13/1194/5) « ناميإلا بعش » نانس نب رمعو 2« (000/174/1)

 . (1؟؟9/4١84/1) « ةميزخ نبا حيحص » ةميزخ

 , ةقث: هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . نشخلا دابعلا نم ناكو « ًاقودص

 .2« نيسمخو عبس ةنس يفوتو . دواد وبأ هنع ىور» : مساق نب ةملسم لاقو

 نب دمحم ىلع تأرق » : لاق ( 7؟18/5717/1) « ننسلا » يف دواد وبأ ىور : تلق

 ةدابع يخأ سوأ نع « ءاطع انث ١ يعازوألا انث ء ركب نب رشب مكثدح : هل تلق يرصلا ريزو

 . « انيكسم نيتس ماعطإ ريعش نم اعاص رشع ةسمخ هاطعأ » : لَو يبنلا نأ » : تماصلا نبا

 ؛ توملا ميدق ء ردب لهأ نم وهو ء اسوأ كردي مل ءاطعو » : دواد وبأ لاق

 . ىهتنا . « اسوأ نأ « ءاطع نع ؛ يعازوألا نع هوور امنإو « لسرم ثيدحلاو

 . « نئسلا » ريغ يف هنع ىور هنأ وأ ةياورلا هذه دارأ مساقلا نب ةملسم لعلف : تلق
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 بيذهت »و « 1١01١( /١؟4/١) « تاقثلا »و « )01١/1١١5/8( « ليدعتلاو حرجلا» .:رسظناو

 و « ( ؟ال9/9ا0/8/19/ ) « نازيملا ناسل هو « ( ه9١ا//7؟١١/8) « فشاكلا ١ و « (ه”0/1/ه29/55 9 « لامكلا

 « يربطلا ريسفت لاجر هو ء ( )7100/01١/١ « بيذهتلا بيرقت ١ و « (814/4475/4) ٠ بيذهتلا بيذهت »

0 

 (؟517100:) يدزألا ىيحي نب دمحم 4

 (ةجام نباو . يذمرتلاو « ردقلا يف دواد وبأ)

 (ش ؟/رك : بط )

 ( شا /را١ : قت )و « ( شا"/را" : هت )و . (ش ؟/ر" : ستر

 يفوت : يدادغبلا « يرصبلا « يدزألا ) عفان نب ميركلا دبع نب ىيحي نب دمحم

 . ةقث ١ ةرشع ةيداحلا رابك نم « نيتئامو نيسمخو نيتنثا ةنس

 نب نيسحو ء(ق ٠ ت)و , (75119 ست) يصيصلا دمحم نب جاجح : نع ىور

 (ةهال قت) يقشمدلا ديعس نب رمعو ١١5١( هت) دلخم نب كاحضلاو ,ء 75870١( ست) يذورملا دمحم

 نب ليعامسإو (158107هت)  بوسنم الو ؛« ينكم ريغ - ديزيو ,« ١١١6( هت) مساقلا نبا دمحمو

 ع (1914/971/؟) « ميعن يبأ جرختسم » رماع نب دوسألاو : (1/88/1) « ينطقرادلا ننس ٠ قارولا نابأ

 نب رفعجو « ("ها//0) « ةيلحلا » حلصم نب رشبو ؛ )1١1/505/1١( « لماكلا ١ بشوح نب مرصأو

 )0/51/189/١( « باهشلا دنسم » ناميلس نب دوادو (5//1804/890) « ناميإلا بعش » يناسرخلا دمحم

 مصاعو ٠ (584/ه) «٠ ةيلحلا ٠ ناميلس نب ديعسو . (800/847/6) « ةالصلا ردق ميظعت ١» فوع نب ديزو

 )٠١47/951/5( « ناميإلا بعش ١ فيس نب كلملا دبعو « (0448/155/5) « طسوألا مجعملا » عجهم نبا

 مجعملا ١ صفح نب هللا ديبعو )٠١4/484/1( ٠ « نابح نبا ميحص » فافخلا ءاطع نب باهولا دبسعو

 2« (798/84/1/) « طسوألا مجعملا » يفنحلا ديجملا دبع نبا هللا ديبعو ع )0581/١10/5( « طسوألا

 نب دمحمو « (770/141/) « ريبكلا دهزلا » نيسحلا ني دمحمو (؟0/ه) « ةيلحلا ٠ حون نب ديبعو

 (184/8//80010) « طسوألا مجعملا » ميهاربإ نب ملسمو « (/7//1070/170) «طسوألا مجعملا ١ يدقاولا رمع

 55ه

 يربطلا خويش مجعم



 يليقعلا ءافعض» دشار نب ىيحيو (0015/140/8) :طسوألا مجعلا ٠ دامح نب رضنلاو هس
 //) « ريبكلا مجعملا » دابع نب ىلعيو )1514/1١44/5( « طسوألا مجعملا ٠ يقرودلا ميهاربإ نب بوقعيو

. 

 نب نادبعو )51/579/١/( « باهشلا دنسم ٠» سنوي نب ميهاربإ نب قاحسإ : هنع ىور

 /71/9) « ناميإلا بعش ه٠ طايخلا نامثع نب ديعسو 2« (170/85/14) « ريبكلا مجعملا ٠ يزاوهألا دمحأ

 ماقرلا دمحأ نب دمحمو ١ (14/570/) « ينطقرادلا نئس ه زورين نب ميهاربإ نب دمحمو ء ٠١4(

 ٠٠١/١9/ ) « ريبكلا مجعملا » يسرنلا ديلولا نب حلاص نب دمحمو ء (90//1/1075/1719) «طسوألا مجعملا »

 . ( 241/80/5) « ةالصلا ردق ميظعت ٠ يزورملا رصن نب دمحم دمحأ وبأو ء(

 . ةقث :هنوك ىلع ليدعتلاو حرجل | ةمئأ لاوقأ تقفتا : حيرجتلاو ليدعتلا

 ىهتنا . « يدزألا هيف أطخأ ٠:لاقو اثيدح , فلتخلاو فلتؤلا ٠ ف بيطخلا هل ركذو

 « يربطلا ريسفتل» امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو : تلق

 نب نوع نع « يدزألا ىيحي نب دمحأ) نع ١1147( هت ) رثألا يف يربطلا ىورو

 . ملعأ هللاو . ةمجرتلا بحاص مسا نم فحصت همسا لعلف ( .. مالس

 بيذهت و « (8"/114//1549) « دادغب خيرات دو ء (10018/151/4) « تاقثلا » :_رضناو

 (م15/4ه5/ة)و < (٠8ا//548/9) ؛ بيذهتلا» و ١ (ه001/59/9) « فشاكلا ١» و (25589/79/؟) « لامكلا

 .(5784/ه١1/1١1) « بيرقتلا »هو

 مها هاه جاه

 (40501) يعطقلا هللا دبع وبأ 4

 (يئاسنلاو . يذمرتلاو . دواد وبأو « ثيداحأ ةرشع : ملسم)

 (ش م/ر'و : بط)

 (شا /ر١ : قت)و « (ش4/ر# : هت)و . (ش"/ر" : خت)و « (ش ؟/راا/ : ست)

 ثالث ةئس يفوت : يرصبلا ١ يعطقلا 2 مزح يبأ نب ىيحي نب دمحم « هللا دبع وبأ

 . قودص « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيسمخو



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 قاحسإ نب ثراحلاو « (ت « م)و ؛ (844 هت) ينارهزلا رمع نب رشب : نع ىور

 - بوسنم الو « ينكم ريغ  دامحو . (1454و 884 ست) [ دمحم نبا] جاجحلاو . (457/4 خت)

 4580و 4م":و 4559و 4574و ؛ه١1و 4501 ست) يماسلا ىلعألا دبع نب ىلعألا دبعو . 014 هت)

 2تراوا ( "5 قست)و ( 1455و 8!4هو الددو 5!ل؟9و 2الا14و ءالاالو ءاد#"و ؛5ذكو ؛"4ل"و ؛كحاو

  (دق)و (1447 هت) يمدقملا مدقم نب يلع نب رمعو , (470/؛خت) نارمع نب زيزعلا دبعو . ( س

 ش . 001495 ست) دوأد يبأو

 نب حلاصو « (0/11/6) « ينطقرادلا نئس » ميركلا دبع نب دمحم نب دمحأ :هنمع ىور

 نبا حيحص » ىسوم نب دمحأ نب هللا دبعو ء( +07/88/4 ) « طسوألا مجعملا ٠ لتاقم يبأ نب دمحأ

 دمحمو « )٠١6/1( « ثيدحلا فلتخم ليوأت » ةبيتق نب ىسوم نب هللا دبعو « )١١77/44/5( « نابح

 « طسوألا مجعملا » مركم نب دمحمو © (0484/111/5) « طسوألا مجعملا ٠ يرصبلا حابصلا نب دمحأ نبا

 تحمل

 "ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : تلاو ليدعتلا

 . ًاقودص ؛ ثيدحلا حلاص

 بيذهت ١و 2 )15418/1١/94( « تاقثلا ١ و « (209/114/8) « ليدعتلاو حرجلا » :رضناو

 )7١/١/ « ىنكلا درس يف ىنتقملا »و ء(5708/1794/5)« فشاكلا »و 2«( 578/508/57) « لامكلا

 بيرقت »و 0 ( 8894/4411/4) « بيذهتلا بيذهت ١و 2« ( ٠٠١/90/1١ ) « نيثدحملا تاقبط» و ع« ("ا7

 . (14179/014 ) « يربطلا ريسفت لاجر هو « 7881/0117/١( ) « بيذهتلا

 (4844) يمدألا رفعج وبأ 5

 (يئاسنلا)

 ( شا“/ر* : بط )

 ( ش١ /ر١ : قت )و « (شا١/ر١ : خت )و « ( شا /ر؟ : ست)
 « دباعلا « يرباقملا « يدادغبلا « زارخلا « ىمدألا « ديزي نب دمحم  رفعج وبأ

 < .ا/



 « نيتئامو نيعبرأو سمخ ةنس يفوت - ءيشب سيلو ! نانثا امهنإ : ليقو - (رمحألا) ب فرعيو

 . دباع ١ ةقث « ةرشاعلا راغص نم

 ست) ىسيع نب نعمو 17/١( ٠ خت) - ضايع نب سنأ : وهو  ةرمض يسأ : نسع ىور

 « ناميإلا بعش ه ريثك نب دمحمو (4818 ست)يفئاطلا ميلس نب ىيحيو ٠ (س)و 1١( قت)و ء« 89

 . 0/5 5/7/66) « ريبكلا مجعملا ١ يملسألا ىلعي نب ىيحيو 2(

 رمعو )١10/474/0( « ناميإلا بعش » طايخلا نامثع نب ديعس« نامثع وبأ هنع ىور

 /؟7) :ريبكلا مجعملا» مركم نب نيسحلا نب دمحمو ء )1١014/١١/4( «تاقثلا» ينادمهلا دمحم نبأ

0 

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . نيملسملا رايخ نم ا!دباع . ادهاز

 بلغأو « (ديز) ىلإ (ديزي) نم ( 4448 :ست) مقر رثألا يف هيبأ مسا فرحت : تلق

 رثألا « راثآلا بيذهت »: يف يربطلا هنع ىور يذلا (يمدآلا ديبع نب دمحم) وه هنأ ؛ ًاضيأ ينظ

 . عجارتلف (14*) مقرب ةمجرت هل تدرفأ نأو قبس دقو ًاضيأ ضايع نب سنأ نع (144 ) مقر

 « دادغب خيرات ١و ء )159194/17١/4( « تاقثلا ١ و (281/11/8) « ليدعتلاو حرجلا ٠ :رظناو

 « بيذهتلا بيذهت هو (07710/27/5) « فشاكلا ١» و )07١9/89/907( « لامكلا بيذهت هو 1١88/0074/5(

 . )151١/0١4( « يربطلا ريسفت لاجر ١» و : )1408/014/١( « بيذهتلا بيرقت هو ء (871/4519/9)

 هام مه مه هه ©

 ١" - يسوسرطلا ركب وبأ )51(

 ) شا" /ر " : بط (

 )تس:١ر/١اش(ءو)تق: (ش"ك/رك

 ديزي نب دمحم . ركب وبأ ٠ هللا دبع نب ديزي نب دمحم : وه « يسوسرطلا «

 يلمتسللا ىلشألا « يملسلا ٠ ...و عاضوو « ثيدح قارس : يروباسينلا ال ؛ يسوسرطلا

 ست)  زازقلا ىسيع نبا وهو نعم : نع ىور  )4١[فافخلا] ءاطع نب باهولا دبعو
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ناميلس نبا دلاخو , ضايع نب سنأو ٠ يبنجلا قاحسإو « 41 قت) مدآ نب ىيحيو ٠ 17 قت)
 ديزيو + (7/58/588/9) « دادغب خيرات ١» سيق نب ناميلسو « بابحلا نب ديزو « ةملس نب دلاخ نب

 (16448/115/9) « تاقثلا ١  ةماسأ نب دامح وه  ةماسأ ىبأو « ليعامسإ نب رشبم و« نوراه نب

 نباو « يبلحلا ميلس نب دمحم نب ىلعو « ةسبنع نب دمحم نب دمحأ : هنع ىور

 « دادغب خيرات ٠ يملسلا ليعامسإ نب ميهاربإ نب دمحم نب دماح نب دمحم دمحأ وبأو « ةبيتق يبأ

 . ينالقسعلا زيزعلا دبعو « يساميدلا رمع نب دمحمو 2 0/1/5

 نم وهف « ضيرعلا دوسألاب هتزيمو « هذيمالتو هخويش مجعم نم « باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . ٠ ءافعضلا يف لماكلا » يف هتمجرت

 « هيف ديزيو « ثيدحلا قرسي » : ؛ لماكلا » يف يدع نبا لاق : حيرجتلاو ابدعتلا

 ١ . « عضيو

 ام ريغ ىلمتسملا ديزي نب دمحملو ١» : ةقورسم ثيداحأ ةدع هل قاس نأ دعب لاق مث

 ,. « تاقثلا ثيدح نم قرس امم « تركذ

 . « أطخأ امبر ١» : لاقو « تاقثلا » يف نابح نبا هركذو

 : لاق سنأ نع هقيرط نم ًاعوفرم ًاثيدح هل قاس نأ دعب يدادغبلا بيطخلا لاق

 ةفينح ابأ ىنكيو تباث نب نامعنلا هل لاقي لجر يدعب نم يتأيس » لو هللا لوسر لاق

 :٠ « هيدي ىلع يتنسو هللا نيد نييحيل

 « عوضوم لطاب وهو « هجولا اذه نم الإ ثيدحلا اذه بتكأ مل ١ : بيطخلا لاق

 نب نابأو « نالوهجم : ىلعملا وبأو . سيق نب ناميلسو ,« ثيدحلا كورتم ديزي نب دمحمو

 . « بذكلاب ىمر : شايع

 ؛ (يملسلا ديزي نب دمحم) : نأ يدادغبلا بيطخلا مالك قايس نم رهاظلاو : تلق

 ديزي نب دمحم) وه ًادحاو «ناسألا ٠ يف ظفاحلا امهلعج نيح يف (يسوسرط) ال ( يروباسين)

 (يسوسرطلا يروباسينلا يملسلا



 . ؛ يربطلا ريسفتل : امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأو

 ه١/4١) « راثآلا بيذهت نم دوقفملا ءزجلا » ىلع هقيلعت يف اضر يلع خيشلا مزجو

 . « هقرسيو ثيدحلا عضي » هنأب ( 8

 , ناسللا ٠ يف (ةنييع نبا) ىلإ ٠ لماكلا ٠ يف (ةبيتق يبأ نبا) هنع يوارلا مسأ فحصتو
 /) ٠ دادغب خيرات »و 2« )154848/1١5/9( « تاقثلا ١ و « (1758/581/5) « لماكلا » : رظناو

 (4١1/"140؟ة/ه) «ناسللا» و ء (ا/ه١/؟07) «فشكلا دو "1/1

 : يسوسرطلا « يميمتلا « ديزي نب ىسيع نب دمحم , ركب وبأ زييمت 77
 . اريثك ءىطخي « عرابلا . ظفاحلا ؟05 ةنس يفوت

 . نافعو ء ناميلا ىبأو 3 ميع ىبأ :نع ىور

 . يلوغدلا سابعلا وبأو ٠ ةميزخ نباو « ةناوع وبأ : هنع ىور

 ؛« ثيدحلا قرسي نم دادع يف وهو هيلع هنوعباتي ال هيوري ام ةماع » : ىدع نبا لاق

 . ١4 .. « تبثتلاو « مهفلاو ةلحرلاب نيروهشملا نم وه ٠ : مكاحلا لاقو

 /؟ ) « ظافحلا ةركذت ١» ء (1779/؟817/5) « لماكلا »١و « (1/7١1؟/9/١1) « تاقثلا ١ :رظناو

 . 1 معمم ) « نازيملا ناسل دو « 0

 (؟80١) يلصوملا مشاه وبأ "ل

 (ةجام نباو , يئاسنلا)

 ( شا/را١ : ست) : بط )

 « يدسألا (يلع) , (شادخ يبأ) مساو - شادخ يبأ نب دمحم « مشاه وبأ

 ةنس « مورلا در يف « ربدم ريغ ًالبقم , طاشمش) ةعقو يف « ىلاعت هللا ليبس يف َلِيَق : يلصولا
 . دباع « ةقث « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيرشعو نيتنثا

 نأ الإ !! 7١5 وأ 78 ةنس دولوملا . يربطلل ًارشابم ًاخيش نوكي نأ نكمي الو

>٠١ 



 ١ باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ام طقس كانه نوكي نأ وأ ؛ اهب حرصي ملو « ةداجو هنع هتياور نوكت وأ ٠ ةطساو امهنيب نوكي
 نب دومحم) ىلإ )1١١7/154( هقيقحت يف يكرتلا خيشلا هححص دقو . ملعأ هللاو « دانسإلا يف

 (سادح نب دمحم) هنوك ىلإ راشأو (؟148/507) «لامكلا بيذهت» يف ريخألا ةمجرتل ًاعبت (شادخ

 هحيحصت ىلإ ليمأو « ٌمّجَرَأ تنك نإو اهيلع هقيقحت يف دمتعا يتلا تاطوطخملا ضعب يف امك

 يبأ نب دمحم) ل تمجرت امك ؛ (شادخ نب دومحم) ل تمجرت دقف يكرتلا خيشلا هححص امك

 نيحلاصلاو « ءادشألا نيدهاجملا ثيدحلا لهأ نم هنأو ةصاخ ؛ ًاضيأ عضولا اذه يف (شادخ

 . - ىلاعت هللا ىلع هيكزن الو « هبيسح هللاو ؛ هبسحن  ءادهشلا

 )411/١( « لماكلا ١ دوراجلا نب ءاجرو ء (١0#ه ست) ديبع نب دمحم : ندع ىور

 . :)1970/7/5/1٠١( ىلحملا » ةيواعم نب ناورمو

 . )1970/75/1١١( « ىلحملا ١ قاحسإ نب ليعامسإ : هنع ىور

 . ؛ حلاص لجر « ةقث » : يلجعلا لاق : حيرجتلاو ايدعتلا

 تلق » : لاق ماتمتلا بلاغ نب دمحم نع ْتْنَدَح » : لصوللا خيرات بحاص لاقو

 لاقف . [يلصوملا نارمع نبا] ىفاعملا نع مشاه يبأ نع « يروثلا عماج » تبتك نيعم نب يحيل

 . « هنم لضفأ وأ ىفاعملا ريظن لجرلا اذه نأ ينغلب : ىيحي

 رشب تعمس : لوقي دارزلا ىلعي تعمس : لاق يكم نب يلع ينربخأ » : اضيأ لاقو

 « هتفيحص لثمب وأ مشاه يبأ لمع لثمب ٠ لجو زع هللا ىقلأ ينأ تددو :٠ لوقي ثراحلا نبا

 وبأ لبقاف « ىفاعملا دنع انك ٠» : لاق يدزألا سابد نب دمحأ نع هدانسإب ىورو

 . «- لادبألا ينعي - ؛ موقلا نم هأرأ : ىفاعملا لاقف . مشاه

 رثكأو ةرصبلاو ةفوكلا ىلإ لحر » : لاقو لصوملا لهأ نم ةسماخلا ةقبطلا يف هركذو

 زع هللا ليبس يف َلِتُق ١ داهجلاو لضفلاو حالصلا لهأ نم « سنوي نب ىسيعو « ةنييع نبا نع

 . « نيتئامو نيرشعو نيتنثا ةنس « ربدم ريغ البقم « اهيلإ مورلا تءاج امل ء طاشمشب . لجو

 ال , مشاه ابأ رضح نم ىنثدح : لاق بويأ نب ءالعلا ينثدح » : اضيأ لاقو
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 مكيلع « هانمتأ تنك موي اذه : هئاقفرل مشاه وبأ لاقف « طاشمش ةعقو يف مورلاو نوملسلا ىقتلا

 . ه هب دهعلا رخآ ناكف موقلا ىلع لمحو هسرف سوبرق ىلع هلعجو ؛« هحمر ددس مث . مالسلا

 ءاجف « يدهم نب ىلعي وأ « عيبرلا نب ناسغ دنع انك » : ميلس نب سيردإ لاقو

 « ماشلاو رصمو ةريزجلا خيشو! معن : لاقف . لصولا خيش تام: لئاق لاقو « مشاه يبأ يعن

 « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ : تلق

 ةلمكت هو )1١970/05/1٠١(2 « ىلحملا ١و ء ٠ )؟/١5/ 101١٠( تاقثلا ةفرعم » :ريظئاو

 و ( 9501/95//50537) « فشاكلا »و 2( 51448 )15١/5١/ « لامكلا بيذهت هو <« (1817/5/105/؟ « لامكإلا

 5171/1498/١(. ) « بيذهتلا بيرقت هو ء« ( 057/91/41« بيذهتلا بيذهت »

 ("ه/١ : خت) يلمآلا روصنم يبأ نب دمحم  مم#

 (شا"/ ره : بط )

 (شا١/را : رص رو ء (ش" /ر؛ : خت)

 ةرشع ةيناثلا نم : يربطلا ٠ ىلمآلا , روصنم يبأ نبا : ليقو ؛ روصنم نب دمحم

 . لوهجم

 ١/ خت) لصاو نب فلخو « 1١( رص) ىلمألا دمحم نب مكحلا « ناورم يبأ : نع ىور

 . (11/1و 0/١" خت) مثيهلا نب يلعو .(١/47و 5

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 مجارتلاو لاجرلا بتك يف . ةمجرت وأ « ركذ ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 عضاوملا يف الإ ًاركذ هل دجأ ملو « يدي نيب يتلا ثيدحلا بتك يف ةياور ىلع هل فقأ ملو

 ىلإ بوسنم وأ « فحصم وأ « فرحم هلعلو « هالعأ اهيلإ راشملاو ةثالثلا هخويش نع ةسمخلا

 يف هتمجرت تقبس دقو « (يسوطلا روصنم نب دمحم) وه نوكي نأ نكمي نم برقأو ؛ هيبأ ريغ

 هخويش امأو . هنم رغصأ وأ « هنارقأو يربطلا ةقبط نم هنأ رهاظلاو « ("80) مقر ةمجرتلا

 : انه ةئالثلا
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 « ةكم ليزن « يربطلا « يلمآلا , دمحم نب مكحلا « ناورم وبأ (خع) ؛ مهلوأف

 . قودص « ةرشاعلا نم « نيتئامو ةرشع عضب ةئس يفوت

 (١5؟) مقر ةمجرتلا هل تدرفأو « هفرعأ مل « لصاو نب فلخ : وهف « يناثلا امأو

 ةطساوب هنع ىور يربطلا نأل «ريبكلاو « ريغصلا نيمجعملا » يف ًاضيأ هتمجرتو « اذه يباتك نم

 . ةطساو ريغبو

 ةيداحلا نم « ماعطلا بحاص « يدادغبلا وهف « مثيهلا نب يلع ؛ ثلاثلا امأو

 هعضوم يف هل تمجرت دقو « دحاو نم رثكأ امهنأ ليقو ٠ يراخبلا خيش وهو « لوبقم . ةرشع

 ىور يربطلا نأل ؛ ًاضيأ ؛ ريغصلاو ريبكلا نيمجعما ٠ يفو , باتكلا اذه نم نيمهبلا خويشلا نم

 . ىرخأ عضاوم يف اهمهبأو « ًاضيأ عضولا اذه ريغ يفو « انه وه امك اهب حرص طئاسوب هنع

 (1078) يئاقلاطلا دمحم وبأ - "4

 (ةجام نباو . - يلع دنسم يف - يئاسنلاو « يذمرتلا)

 (ش م/را١١ : بط)

 (شا/را : خت )و ء(شم/ر١٠ : سق)

 ةئامو نيتس ةنس هدلوم : دادغب ليزن « يناقلاطلا ؛ شادخ نب دومحم . دمحم وبأ

 نبا وهو « نيتئامو نيسمخ ةنس « نابعش نم تلخ ةليل ةرشع عبرأل ؛ ءاعبرألا موي يفوتو

 . قودص « ةرشاعلا نم « ةنس نيعست

 دبع نب ديمحو 2 199/١( خت)و ء ١180١0١( ست) طايخلا دلاخ نب دامح : نع ىور

 نبا] دمحم نب فيسو ء 18١( ست) يبالكلا ةعيبر نب دمحمو , ١/8( ست) يساؤرلا نمحرلا

 ديزي نب دمحمو ؛ (ت)و . (77574 ست) ماوعلا نب دابعو ؛ (ت)و , (201050ست) يروثلا [دمحأ

 « يناعنصلا ديعس يبأو 01١١87 ٠ ست) ريشب نب ميشهو « (ت)و . (770/45و 77817 ست) يطساولا

 » قرغلا نب فسويو « (817174و "8558 ست) ىناغاصلا دعس يبأ رسيم نب دمحم : حيحصلاو
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 باهولا دبع : هلعلو ؛ بوسنم الو ىنكم الو ؛ ىمسم ريغ  فافخلاو « (00/170/9) « لماكلا
 . )1/5/91١/1/( ؛ دادغب خيرات » ءاطع نبا

 نب قاحسإو « (1741/579/5) « لماكلا ٠ خورف نب يدنسلا نب دمحأ : هتنع ىور

 ١4/ ) هريسلا » يدادغبلا ديعس نب دمحم نب رفعجو «ء (1/41/511/5) « لماكلا  رفعج نب دمحأ

 ىسيع نب دمحم نب رمعو « (/411/841/8) « لماكلا ١ يئاورملا نسحلا نب يلعو ء.

 . ( ؛١/74/850) « نيحورجسلا » ءانرق نب ةملسم نب دمحمو 2 (1848/195/ه ) « لماكلا ه يباذسلا

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :حيرجتلاو ليدعتلا

 . هب سأب ال . قدصلا لهأ نم « ًاقودص

 و « (119/؟91/8) ؛ ليدعتلاو حرجلا هو « (1941/991/1) « ريغصلا خيراتلا ٠ : رظناو

 دو 2 (0814/198/10) ؛ لامكلا بيذهت » « )١174/40/18/( « دادغب خيرات دو ء (19١15/؟1/4١5) « تاقثلا

 هو 2 (١55/1974/1؟ ) ؛ ءالبنلا مالعأ ريس »و ء (ه507/5/5) ؛ ىنتقملا » و 2« (5114/110/1) « فشاكلا

 /07؟؟/١) « بيذهتلا بيرقت »و )٠١١/55/1١(: « بيذهتلا بيذهت هو ء ٠ ) ١١١5/046/1( دشرألا دصقملا

  0١يربطلا ريسفت لاجر هو ء « ) 1١8ه//ا١551(

 هق عه هه همه ه

 (؟ةمه : هت) نسحلا نب دلخم  "*ه

 (يئاسنلا)

 (ش 4/ را" هت ) : بط)

 نبا  هيناث نوكسو « هثلاثو هلوأ حتفب  دلخم .  دمحأ وبأ : لاقيو دمحم وبأ

 نم : دادغب ليزن ٠ ينارحلا «٠ يزورملا  رغصم ؛ ةمومضلا يازلاب - ليمز يبأ نب نسحلا

 . هب سأب ال « قودص «. ةعساتلا

 (س)و ٠ (14:او "5؟و ؟هم هت) يقرلا . ورمع نب هللا ديبع . بهو يبأ : نع ىور

 نب هللا دبعو ع (405/990١٠/ه) هدمحأ دئنسم» لبنح نب دمحأ نب هللا دبع: هنع ىور

 يلات » لاسعلا ىناهبصألا بيبش نبا ميهاربإ نب دمحمو ؛ (1/9/؟؟/ه) ؛لماكلا» يراخبلا حلاص
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 .(701/ه81/؟) «هباشتملا صيخلت

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . هب سأب ال « ثيدحلا ميقتسم « ًاقودص

 يلات ١ و « (7154/170/1) «دادغب خيرات»و « )11١7/849/8( «ليدعتلاو حرجلا» :_رظناو ش

 ء (ه88 1/9 .١/؟ا/) « لامكلا بيذهت مو (ه#7ه/748/9؟) وه فشاكلا »و ع« (”ه1/ه80/؟) « هباشتملا صيخلت

 . (58678/ه؟/١) « بيذهتلا بيرقت هو « (١؟؟/١١/50) « بيذهتلا بيذهت هو

 . لوبقم « ةرشاعلا نم «٠ يرصبلا . نسحلا نب دلخم 2 زييمت -١ا/*

 . يدبعلا تباث نب دمحمو ديز نب دامح : نع ىور

 . يزارلا متاح وبأ : هنع ىور

 هنم عمس ؛ : لاقو هباتك يف متاح يبأ نب نمحرلا دبع هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « ةثلاثلا ةلحرلا يف ةرصبلاب يبأ

 و ع (0887/81/90) « لامكلا بيذهت ١ و « (101/949/8) « ليدعتلاو حرجلا »: رظناو

 . (586019/ه؟/1) « بيذهتلا بيرقت ١و 2« )١1/55/٠١( «بيذهتلا بيذهت»

 ( 07 : قت ) يبلهملا دمحم نب دلخم "85

 (ش ١/ر١: قت : بط )

 متاح يبأ نبا همجرت « ةرشع ةيداحلا نم : يرصبلا « يبلهملا ٠ دمحم نب دلخم

 . «( ثيدحلا حلاص » : هلوق هيبأ نع لقنو « يزارلا

 يبايرفلا رفعجو « (ه8 قت) ةملك رادقمب باتكلا لصأ يف ضايب ( ...) : نع ىور

 . ( 15١5/9 :9/8) « ليدعتلاو جرجلا » ميركلا دبع نب ةيواعمو 2« )٠١407/85/5( « جرختسملا »

 يناهبصألا ميعن وبأ )/1١4/45( ٠ « ليدعتلاو حرجلا ٠ يزارلا متاح وبأ : دنع ىور

 . ٠ )89/1//1١11( جرختسملا»

 اح



 . « ثيدحلا ملاص : لاقف هنع هتلأسو

 . ( )15١4/746/4 « ليدعتلاو حرجلا ١ :_رظناو

 (87 : هت ) ينارحلا مكحلا نب ناورم "ا

 ( شا" /ر4: هت : بط )

 2( بيذهتلا» يف ظفاحلا همجرت « ةرشع ةيداحلا نم : ينارحلا  مكحلا نب ناورم

 . هنع تكسو « - ًازييمت

 1١١6( لهت) يليفنلا رفعج يبأو 2( ام هت) ينارحلا دمحم نب رضخلا : نيع ىور

 , (١5هكو ١54 / هت يتلبابلاو

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 لاجرلا بتك يف ركذ ىلع الو « ةمجرت ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 ظفاحلا ركذي ملو « ًازييمت ( )178/8/1١ « بيذهتلا بيذهت » يف الإ يدي نيب يتلا ثيدحلاو

 . ًاليدعت الو ًاحرج هتمجرت يف

 )1١8/88/1٠١( « بيذهتلا بيذهت » : رظناو

 ("8417) يراصنألا متاح وبأ - 5

 (يذمرتلاو ٠ دواد وبأ)

 (شا/را١ : ست : بط )

 ةرصبلا يف عماجلا دجسملا مامإ ٠ يرصبلا « يراصنألا « متاح نب ملسم « متاح وبأ

 . مهو امبر « قودص « ةرشاعلا نم

 . (78117 ست) يفنحلا ريكب نب راشب : نع ىور
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 2 )0551/1١/5( , طسوألا مجعلا ٠ يرصبلا طقانلا نارمع نب دمحمو . (15194/8) « ةيلحلا ١ ىسوم

 . (16ا/ه4/1ه4/4) ٠ تاقثلا » يزاوهألا بوقعي نب دمحمو

 . « ةقث ناك ١ : يناربطلا مساقلا وبأو يذمرتلا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « أطخأ امير ٠» : لاقو « تاقثلا» باتك يف نابح نبا هركذو

 ثيح « (يفنحلا) ركذ دعب نيتعوبطملا يف ! يخسن وأ يعبطم أطخ عقو : تلق

 (يراصنألا متاح نب ملسم): امه نيخيش دانسإلا اذه يف يربطلل نأ رعشي امب (الاق) ةظفل تعقو

 . بير الب أطخ وهو . ( يفنحلا ريكب نب راشب )و

 لوقلا هو ٠٠ ةيلحلا هو « « ريسغتلا ٠ يف ةياور هلف يفنحلا ريكب نب راشب هخيش امأو

 . "9/17 « ددسملا

 نب لهس قيرط نم (114/8) « ةيلحلا » يف ًانتمو « ًادنس رثألا اذه ميعن وبأ جرخأو

 . هب ىسوم

 « فشاكلا »١و (2911/495/؟10) « لامكلا بيذهت ١و 2« 1١0/58/1١68/9( ) « تاقثلا ١ :رظناو

 بيذهت ١و 2« )٠٠١88/801/0( « لادتعإلا نازيم هو 2 (1؟9/169/1) « ىنتقملا هو « )/508/011١(

 (1؟49417/077) « يربطلا ريسفت لاجر ١ و (5771/575/1) « بيذهتلا بيرقت » وأ (15/11١؟/١٠) « بيذهتلا

 (1185) باطخلا تباث وبأ 8

 ( شا /رال : بط )

 (شا"/ر" : هت )و « ( ش١ /رد : ستر

 نايح نبا هركذ « 5 رشاعلا نم : يدادغبلا « باطخلا نابأ نب فّرشم , تباث وبأ

 . بيطخلا هنع تكسو « تاقثلا » يف

 2 (5١507هت)  دئه نب دواد تئب نبا  تباث نب ىسيع نب قاحسإ :_نع ىور

 ةتييع نب نايفسو ٠ع (497 هت)و : (طالو؟4و طالو!١و !"مفو 1؟هو ١ممه56 ست) حارجلا نب عيسكوو
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 ريرج نب ورمعو « (. ةئييع نب نايفس ةمجرت )7411١1/198/١١  ه لامكلا بيذهت ٠ نكسلا

 )١/ : ناميإلا بعش ؛ ىلصوملا ركب ىبأو ٠ ينادمهلا ديزي يبأ نب نسحلا نب دمحمو «. يلجبلا

 ١/ 20مصاع ىبأو ١ ميعن ىبأو ء (19١15/؟:9/9) , تاقثلا ٠ تاقثلا « ) 0١19/50/4 .

 ميهاربإ نب ليهسو ء ("0/8) «ءايلوألا ةيلح ٠ نايفس نب نسحلا :_هنع ىور

 نب ركب وبأو 3 دعاص نب دمحم نب ىيحيو 2( (ةا/19/5؟؟/9) , دادغب خيرات ه يدادغبلا يزورملا

 . ايندلا يبأ

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم ٠ - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو
 . « دادغب خيرات » يف هتمجرت نم

 هامسو 2« (11019/5:7/4 ) « تاقثلا » يف نابح نب دمحم هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « هدلب لهأ هنع ىور . ميعن ىبأو مصاع ىبأ نع ىوري ٠ : لاقو « (باطخلا نابأ نب فرشم)

 فرشم) : ةهامسو ( 44/7١؟4/1) ٠ دادغب خيرات ٠ يف يدادغبلا بيطخلا هل مجرتو

 يبأ بقانم يف « كلام نب سنأ قيرط نم اثيدح « هدنسب هل قاسو « ًاضيأ (باطخلا نابأ نب
 .ًاليدعت الو ًاحرج هيف ركذي ملو « يراصنألا ةحلط

 نابأ نب رشب » : لاقو (1961/51/7) « يربطلاريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذو

 نم يدي نيب اميف ًاركذ الو ةمجرت هل دجأ مل : يربطلا خيش. نابأ نب فرشم - باطحلا

 . ىهتنا . 2« (18*) عجارملا

 . (147/59/هزو « (459١/400/؟) هراثآلا بيذهت» نم نيعضوملا يف ركاش خيشلا هلفغأو

 ةلمهلاب  باطحلا نابأ نب رشب : مساب ( 51) مقرب هتمجرت ىلإ ترشأ دقو : تلق
 . « يربطلا ريسفت » تاعبط يف همسأ فحصت دقو  باطخلا « ةمجعملاب » باوصلاو أطخ وهو

 - باطخلا نابأ نب رشب) ء ١5١8( )١١41/075/1١( ةنئس) ركفلا راد ةعبط يف وهف

 ( ةمجعملاب »
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 ١ باب . ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (141) ةئس ةيملعلا بتكلا راد ةعبطو« )8/١/"( (150ه) ةنس ركفلا راد ةعبط يفو

 . (ةلمهملاب باطحلا نابأ نب رشب) ؛ (1885 ست) مقر رثألا يف (1570)

 (قوبسم) نزو ىلع (قورسم) « ١541١6( )1108/78/١( ةنس) ركفلا راد ةعبط يفو

 ةعبطلا سفن نم ( 50974 و 5/47/5841 )١1/ ةيملعلا بتكلا راد ةعبط فو

 ْ . ركفلا راد ةعبط لثم . (قورسم)

 ديدشتب ١ (فّرشم) (1884/08/1)و (1961/00/8/1) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط يفو

 اهحتفو ءارلا

 اهيف ركاش ناخيشلا اهاواس دقو « ( رشب) « (188) مقر رثألا فراعملاراد ةعبط يفو

 . ( 595/18 ) « يربطلا ريسفت لاجر » يف « قالحلا امهنع لقن امك! ةمجرت هل ادجي ملو (فرشمب)

 نب فّرشم) : وه . دارملا ةمجرتلا بحاص نأ يدنع حجرت « عبتتلاو ءارقتسالابو

 : يه بابسأ ةعبرأل كلذو (باطخلا نابأ

 ىلع هل تفقوو « « دادغب خيراتو » « ؛ تاقثلا » يف ةمجرت ىلع هل تفقو : لوألا

 . ًاضيأ بتكلا نم امهريغ يف ةياور

 « ةسمخلا عضاولا نم « ةعبرأ يف ؛ ( « نايفس نع «٠ عيكو ) نع هتياور : يناثلا

 « تاعبطلا فلتخم يف تفحصت يتلا ءامسألا ددعت عم « « ريسفتلا » يف  اهيف هل ىور يتلا

 . ًاقباس هتلصف امكو

 « ةسمخلا نم نيتياور يف « فيرحت الو «٠ فيحصت ريغ نم « همسا ءاقب : ثلاثلا

 . ةثلاثلا يف هتبسن ءاقبو

 . حيحصلاو فحصلا ؛ نيمسالا نيب ركاش حيشلا ةاواسم : عبارلا

 ) دوجو ال هنأو ( باطخلا نابأ نب فّرشم )وه دارملا نأ يدنع حجري كلذ لك

 . ملعأو ىلعأ ىلاعت هللا و . نافحصم امهنأل ؛ ( نابأ نب قورسمل ) الو ( نابأ نب رشبل
 مه ده مه © ©  ثخ
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 (ش ة/ ر١5 : بط )

 (ش ؟ /رك : قت )و ,.(ش 8/را6٠ : ستر

 نب دمحم نب رطم . رضنلا وبأ هنأ رهاظلاو ٠ ىبضلا دمحم نب رطم . رضنلا وبأ

 يف نابح نبا هركذ « ةرشع ةيداحلا نم : يرصبلا « يطساولا 2 يركسلا « كاحضلا نب حانج

 . ©( فلاخيو ءيطخي م١ : لاقو تاقثلا

 يبأو 2 (195905هو ؟؟7848و ١!؟"1واا/؟"8 ست) ةبيتق نب ملس ةبيتق يبأ :_نع كور

 يدهم نب نمحرلا دبعو « (لا/س؟وو ١1ال١و 051١و ؛"ه ست) ليبنلا دلخم نب كاحضلا مصاع

 2 (1؟95517"و ١45١5 7١181١9 ست) يطساولا دواد نب هللا دبعو 2 0515و 7ه801و 7408 ست)

 ست) [ نوراه نب] ديزيو « (؟500 ست) ىبالكلا ماشه نب ريثكو « (55848 ست) ريرج نب بهوو

 0/١07 قت) [ يدقعلا ] رماع يبأو « 0/14 قت)و « (1؟١٠" ست) [يسلايطل] دواد يبأو «6 4

 . يربطلا ريرج نب دمحم : هنع ىور

 )٠0//400/ : يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ : حيرجتل او ليدعتلا

 . « اركذ الو ةمجرت هل دجأ مل ٠ يربطلا خيش» : لاقو 4

 اهيلع تفقو يتلا ثيدحلاو لاجرلا بتك يف ةياور الو « ةمجرت هل دجأ مل : تلق

 . ( يبضلا دمحم نب رطم) ةبسنلاو مسالا اذهب

 يف (يبضلا دمحم نب فرطم) ىلإ « (يبضلا دمحم نب رطم) نم همسا فحصت دقو

 . (؟590؟0 ست) مقر رثألا يف ( يبضلا هللا دبع نب فرطم ) ىلإو ؛ 64 ست ) مقر رثألا

 نأ مهبرقأ هيبأ مساو همسا يف هنوكراشي « لاجر ةدع ءامسأل ركذ ىلع تفقو دقو

 : دارملا نوكي

 « يركسلا . كاحضلا نب حانج نب دمحم نب رطم . رضنلا وبأ 2 زييمت - 4

 . فلاخيو ءىطخي « ةرشع ةيداحلا نم . يرصبلا» « ىطساولا
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 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 2( ٠١57/91/9 ) « يليقعلا ءافعض و يعمسملا نوميم نب ملاس نب نمؤملا دبع : نع ىور

 (441/155/18) ٠ ريبكلا مجعملا ١ و « (145/118/1) « ينايورلا دنسم هو « (6511/80/4) « رازبلا دنسم هو

 نازيم هو « (؟57/9) ؛ الوكام نبا لامكإ هو , ("ه/) , ةيلحلا ١ و « (445/") « ناهبصأ تاقبط هو

 نازيم » يطساولا دواد نب هللا دبعو ع (171/7ه/4) « نازيملا ناسل »و « (ه997/4/451/4) « لادتعالا

 /4) ٠ تاقثلا » يطساولا نوراه نب ديزيو «  دواد نب هللا دبع ةمجرت - (4؟194/41/4) « لادتعالا

 هل يبطرقلا ريسفت » [يسلايطلا] دواد يبأو 2 (0188/549/5) « نازيملا ناسا ١و 2( 46

 قاحسإ نب دمحمو « (ه/1) « ةيلحلا ٠ يعبضلا رصن نب دمحم نب دمحأ: هنع ىور

 )1١8/ « ريبكلا مجعم ا » يسرتنلا ديلولا نب حلاص نب دمحمو 2 (15418/189/9) « تاقثلا ١ ةميزخ نبأ

 )١/ « ينايورلا دنسم ٠ ينايورلا ركب وبأو © (0517/80/4) « رازبلا دنسم : رازبلا ركب وبأو ع (445/15

 . رم

 مساو « همسا يف ( يركسلا ) كراش ( يبضلا ) نأ ايلج رهظي « مدقت ام لالخ نمو

 نظلا ىلع بلغيو « هنع ةاورلا ةقبطو « هتقبطو « مهدلبو « ةعبرألا هخويش نم ةثالثو « هيبأ

 . ملعأ ىلاعت هللاو « ًادحاو نانثالا نوكي نأو « دارملا وه نوكي نأ

 يتلا ٠ لاجرلاو ثيدحلا بتك لالخ نم ؛ هبسنو , همساو ؛ هتينك تعمج دقو

 هريغو «٠ « رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم ىلع بذك نم » : رتاوتلا ثيدحلل هتياور تجرخأ

 . هذيمالتو هخويش مجعم يف اهيلإ ترشأ ىتلاو « ةقرفتملا راثآلا نم

 -٠ وه هه ه8

 ١ - يدسألا . دمحم نب رطم 2 زييمت .

 نيصحلا نب ورمع : نع ىور .

 نيكسملا نب ىسيع نب نوراه : هنع ىور .

 . ب ةثالع نب دمحم ىضاقلا ةمجرت (  41/7/180/؟) « نيحورجملا » :رظناو

 هم اه جه م م

 . يورهلا « يميمتلا « رصن نب دمحم نب رطم . رهاط وبأ زييمت  ١ا/ك
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 . ليكولا دمحأ نب نسحلا نب دمحأ : هنع ىور

 . ( 75/07/18 « دادغب خيرات ١ :_رظناو

 ههه جه هامه

  1١يرقصلا لهس وبأ )7850 (

 ) شا/ر” : بط (

 (شا/را : هت )و . ( شا /ر١ : سقر

 ةرشاعلا نم : يرصبلا , يرقصلا « رقص نب نوميم نب ةبعش نب ناعم . لهس وبأ

 . نابح نباو هقثوو « !! متاح يبأ نبا هنع تكس

 نب دوادو (1478 هت)و , 186١( ست) [يعخنلا هللا دبع نبا] كيرش : نع ىور

 ( )1١11/181/8( « ليدعتلاو حرجلا » ماوعلا نب دابعو ؛ )007/١1:5/١( : ىلعي يبأ مجعم » ناقربزلا

 )1١١7/0/ « ناميإلا بعش » ديمح نب ةديبعو « )1١١41/101/8( « ليدعتلاو حرجلا ١» رطم نب نامثعو

 « )91/١"( « ةيافكلا ٠ [ناميلس نبا] رمتعمو « (1877/981/5) : لماكلا ١ ناسغ نب كلامو ع ("٠/ه

 . (16874/108/) ١ تاقثلا» مصاع ىبأو « (1089/198/9) « تاقثلا ١ [يسلايطلا] دواد يبأو

 نب دمحأ نب هللا دبعو 2« (0168439/1078/) « تاقثلا ٠ نايفس نب نسحلا : هئبع ىور

 ماشهو ع (1141/191/4) «ليدعتلاو حرجلا» يراصنألا قاحسإ نب ىسومو )645/1١( ٠ ؛ةيافكلا» لبنح

 . )01/240/١:”( « مجعملا » يلصوملا ىلعي وبأو « (070/15/) « ناميإلا بعش ٠ يفاريسلا يلع نبأ

 . هنع تكسو « ليدعتلاو حرجلا » يف متاح يبأ نبا هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « تاقثلا » يف نابح نبا هركذو

 لاجرد»و ء (15879/1078/94) « تاقثلا ١ و « )1١41/501/8( « ليدعتلاو حرجلا » :_رظناو

 : يف نا 0 يربطلا ريسفت

 هم ههه ٠#

 (4١؟١5؟) زازبلا سابعلا وبأ

 دف



 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (شا/ارك : بط )

 (ش"/ر" : هت )و . (ش"” /ر؛ : سق)

 نب قاحسإ نب لضفلا  حيحصلاو ؛ أطخ وهو  قاحسإ نب لضفملا ؛ سابعلا وبأ

 « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبرأو نيتنثا ةنس يفوت : يدادغبلا « يرودلا زازبلا « نايح

 . اذه يباتك نم ١ (175) مقرب هتمجرت تضم دقو . نومأم « ةقث

 (148؟ : هتت ) يماشلا أنهم "4

 (شا/ر١ : هت : بط)

 يفاحلا رشب بحاص : يدادغبلا مث « يماشلا ؛ ىيحي نب أنهم « هللا دبع وبأ

 رايخ نم ناك » : لاقو « تاقثلا » يف نابح نبا هركذ « ةرشع ةيداحلا نم ؛ دمحأ مامإلاو

 : ينطقرادلا لاقو . ؛ثيدحلا ميقتسم « ىفاحلا رشبو « لبنح نب دمحأ ءاسلج نم « سانلا

 . (ثيدحلا ركنم» يدزألا لاقو . «ليبن ةقث»

 (١15؟197 )5١4/9/ « تاقثلا ١ ديلولا نب ةيقبو 2 (198؟ هت) ةعيبر نب ةرمض : نع ىور

 (15031/ /؟4/9١) « تاقثلا ١ نوراه نب ديزي « (884؟/ه"*/5) « لادتعالا نازيم » ءاقرزلا يبأ نب ديزو

 . /1١95/905( ) « نازيملا ناسل » يناتسراملا كلام نب ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع سابعلا يبأو

 نب نيسحلا نب يلعو « (ه١14/58/1) « ةيهانتملا للعلا » عينم نب دمحأ : هنع ىور

 . اللا )١8/5 « نازيملا ناسل » دعاص نب ىيحيو ؛ ماو م/ك) « نازيملا ناسل » ةموثرج

 نم سانلا رايخ نم ناك ٠ : « تاقثلا » يف نابح نبا لاق : حيرجتل او ليدعتلا

 1 . « ثيدحلا ميقتسم « ىفاحلا رشبو « لبنح نب دمحأ ءاسلج

 . « ليبن ةقث ٠ : ينطقرادلا لاقو . « ثيدحلا ركنم ٠ : يدزألا لاقو

 ناسل ١ و « (8817/ه/5) « لادتعالا نازيم هو « (١15؟1/ /؟١:/9) « تاقثلا ١ : رظناو

 . او ١م/كو ١١ ؟ة/؟5ه0/# ) « نازيملا

 #ةاه ا ه © © ©

 نفي



 - (068095) سا سا

 (شا١ /را* : ست) : بط )

 : ليقو «  يئابجلا « قاحسإ نب ىسوم .  دمحم وبأ : ليقو . ركب وبأ

 ةنس دعب يفوت « ريرضلا « ىفوكلا ١ (ساوقلا نبا) ب فورعملا «  ينانكلا : ليقو « يئبحلا

 . قدصلا هلحم « ةرشع ةيداحلا نم ؛ نيتئامو نيسمخو عست

 نب صفحو 2 (1ة01/ا/و ؟9719/5و 759/7١ ست) يلمرلا ىسيع نب ىيحي : نسمع ىور

 (500/0/هه/؟) « ىنكلا درس يف ىنتقملا » و ع« (5070/514/5) ٠ ريبكلا مجعملا » بابحلا نب ديزو « ثايغ

 لماكلا ٠ نمحرلا دبع نب نامثعو « يلع نب ماثعو . ريمن نب هللا دبعو . ينامحلا ديمحلا دبعو

 . حارجلا نب عيكوو 5 )/٠3((

 وبأو ١ (١١/48؟/١) :لامكإلا ةلمكت ٠ ديسأ نب دمحم نب دمحأ ديسأ وبأ: هنع ىور

 ايركزو « )184/1١//180( « ريسلا ٠ باشخلا يروباسينلا لالب نب ىيحي نب دمحم نب دمحأ دماح

 دبعو (50170/08/1) : ىنكلا درس يف ىنتقملا »و « (1070/118/5) « ريبكلا مجعملا  يجاسلا ىيحي نبأ

 . هيف هنع رثكأ دقو «٠ (170/11/1) « ةناوع يبأ دنسم ٠ ةناوع وبأو ٠ يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا

 ٠)8/8"511/1(: ليدعتلاو حرجلا » يف متاح يبأ نبا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « قدصلا هلحمو « هنع تبتكه

 ( دمحم وبأ ) هتينك نميف «٠ (5456 / ه5/؟ ) « ىنكلا درس يف ىنتقملا ٠ يف يبهذلا هركذو

 . ةياور نيعبرأ وحن هنع جرخأف ٠ «دنسملا » يف ةناوع وبأ هنع رثكأو

 . « يربطلا ريسفتل ١ امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو
 اهلالخ نم ُتبثأ ؛ مجارتلا بتك يف همسا هيف َرِكُذ , عضوم نم رثكأ ىلع هل تفقوو

 همسأ فرحت دقو . هذيمالتو هخويش ضعبو « هدلبو . هبسنو . هبقلو « هتافوو « هتينك

 . ًاريثك خاسنلا هيف فرصتو

 نب ىسوم نب لهس نب ىلع انثدح » : يربطلا لاق 5 : ست ) مقر رثألا يفف
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ميجن يبأ نبا نع ٠ : الاق ساوقلا نباو ؛ يئانكلا قاحسإ
 لاق . (لجر ةفئاطلا) : لاق . 4 نينمؤلا نم ةفئاط امهباذع دهشيلو ]) هللا لوق يف دهاجم نع

 . ىهتنا . « ( كلذ نم رثكأف) : ساوقلا نبا لاقو . (كلذ قوف امف) : يلع

 يئابجلا قاحسإ نب ىسوم ينثدح » : يربطلا لاق (14575 : ست ) مقر رثألا يفو

 : لاق « (ساوقلا نبا) ب فورعملا (  يئابجلا) لدب (يئبحلا) ةيملعلا بتكلا راد ةخسن يفو -

 لاق سابع نبا نع « دهاجم نع « ىيحي يبأ نع . شمعألا نع « يلمرلا ىسيع نب ىيحي انث

 هذه مكران نإو ٠ مهشياعم سانلا ىلع تدسفأل ايندلا ىلإ تلزنأ منهج موقز نم ةرطق نأ ول

 . « منهج ران نم ذوعتل

 انث :لاق قاحسإ نب ىسوم انثدح » : يربطلا لاق (5951 : ست ) مقر رثألا يفو

 نإ » : دوعسم نب هللا دبع لاق : لاق ٠« بهو نب ديز نع ؛ شمعألا نع « ىسيع نب ىيحي

 . «اهب اوعفتنت مل كلذ الولف , ترتفف نيترم رحبلا يف تّبرُص . تلزنأ ل هذه مكران

 لهس نب يلع ) : امه لوألا رثألا يف نيخيش نع ايوار كلذب يربطلا ريصيف : تلق

 نم ايلج رهظي . هيف بير ال أطخ وهو ؛ ( ساوقلا نبا )و ؛ (ينانكلا قاحسإ نبا ىسوم نبا

 . ثيدحلاو مجارتلاو لاجرلا بتك يف اهيف َرِكُذ يتلا عضاوللا ءارقتسا

 نأ باوصلاو .ينانكلا نم نيتعبطلا يف فرحت هنأ كش الف ؛ يناثلا رثألا امأو

 : امه نيخيش نع رثألا اذه ىور ٠ يربطلا

 .(155) مقرب هتمجرت تضم دقو « (يلمرلا مداق نبا وهو لهس نب يلع ) : لوألا

 : يلي امل كلذو ةمجرتلا بحاص (ساوقلا نبا ينانكلا قاحسإ نب ىسوم ) : يناثلاو
 ةرثك عم (ينانكلا قاحسإ نب ىسوم نب لهس نب يلع) همسا نم ةاورلا يف دجأ ال-١

 : ليقو ٠ (مداق نب لهس نب يلع) وه مسالا اذهب نوكي نأ نكمي نم برقأو ١ بيقنتلاو ثحبلا

 هيف هخيش نأل دارملا هلعلو . ( لهس نب ىسوم ) وخأ (نسحلا وبأ يلمرلا يشرجلا ىسوم نبا)

 (41١//4501/ه/6) « تاقثلا د يف نابح نبا هركذ دقو ؛ رخآلا وه ىلمر (ىسيع نب ىيحي) وهو
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 يربطلا خويش مجعم ميملا باب

 ةمجرت يف ةثالث مهو (لهس نب يلع) همسا نم ءامسأ تركذ دقو . اذه يلع هنع يوري نمم

 . ( ١2و )6١ نيمقرلاب ًازييمتو « اذه يباتك نم « )5١8( مقرب (يلع)

 نب ىسيع نب ىيحي ةمجرت يف (1845/188/81) «لامكلا بيذهت» يف يزملا ركذ - ؟

 اهيلإ بسنف ةلمرلا نكس يذلا (يروخافلا رارجلا يفوكلا ايركز وبأ يلشهنلا يميمتلا نمحرلا دبع

 ىور نم نمض ( ينانكلا ساوقلا ينانكلا قاحسإ نب ىسوم )  ركذ  قارعلا ىلإ فلتخي ناكو

 . ( ىسيع نب ىيحي ) نع

 لالب نبا) ةمجرت يف )184/١8//110( : ريسلا ٠ يف يبهذلا هركذ كلذكو ' 

 عست ةنس يف هنم هعامسو ( ينانكلا ساوقلا قاحسإ نب ىسوم ) نم ةفوكلاب عمس هنأ ( باشخلا

 . بقللاو ٠ ةبسنلاو « مسالا يف يبهذلا عم ؛ يزملا قفتاف .- نيتئامو : ينعي  نيسمخو

 نبا ) ةياور (4011/491/1) « ناميإلا بعش » يف امهلبق يقهيبلا ركذ دقو -؛

 نيسمخو عست ةنس « ةفوكلاب ٠ ينانكلا قاحسإ نب ىسوم « دمحم وبأ ان » : لاقف اذه ( لالب

 ةنسو « ةبسنلاو « دلبلاو ء مسالا يف اقفتاف ء ( ساوقلا ) ركذي مل هنكلو هانكف . « نيتئامو

 . ةينكلا ركذب ( يقهيبلا ) و « بقللا ركذب ( يبهذلا) و « ( يزملا ) نم لك درفناو « عامسلا

 وأ هتينك تفلتخا ناو . هنع اوور وأ . مهنع ىور نم ءامسأ نيب قفاوتلا -ه

 « (دمحم ابأ) ( 418/ 09/8 ) « هدنسم » يف ةناوع وبأ هانك دقف . عضاوملا ضعب يف هتبسن

 . (ركب ابأ) (18/1597/1) : لامكإلا ةلمكت » يف ينغلا دبع نب دمحم هانكو

 مجعملاهو 2 (01/7)و ء (1517/ه)و ء (15/5)و ء )118/909/١( ؛ لماكلا : : رسظناو

 و.« ( 48 ١7/١/ ) ه لامكإلا ةلمكت هو 2 (5//4041/491) ٠ ناميإلا بعش هو 2 (5070/178/5) « ريبكلا

 . ( ١ال1/97 د لادتعالا نازيم »و 2( ١9/١895/44)و 2( ؟١١٠/١98/5١٠) « لامكلا بيذهت »

 ٠و. هه م مه »

 (810/8) ىلمرلا نارمع وبأ  "؛ه

 (ةليللاو مويلا يف يئاسنلاو . دواد وبأ)

 (ش ١ا//را“» : بط)

 "ع5



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ( ش" /ر' : قت)و« ( شا/ل/ر4 : هت)و(ع2((شا١١/راال : ست)

 ( شك/رك:رصر)و «(شا/را١: خت )و

 يئاسن « ريغصلا « يلمرلا « ينوجلا ؛ مداق نب لهس نب ىسوم « نارمع وبأ

 نم « نيتئامو نيتسو نيتنثا ةنس ؛« ىوألا ىدامج يف يفوت « يلمرلا لهس نب يلع وخأ : لصألا

 . ةقث « ةرشع ةيداحلا

 (141 قت)و ء (؟١9 80و 15484و 16148 ست) ينالقسعلا سايإ يبأ نب مدآ : نع ىور

 دحاولا دبع نب قاحسإو « (8084 ست) يسيدارفلا ميهاربإ نب قاحسإ رضنلا يبأو . (يس)و

 يكاطنألا يرسلا نب هّللا دبعو « (59؟1 هت) يبنعقلا ةملسم نب ليعامسإو « (047 ست) يلصولا

 2 ه1 هت) يسوألا هللا دبع نب زيزعلا دبعو « (؟ رص) حلاص نب هللا دبعو 2« ٠٠١8١( ست)

 « ٠٠١( قت) يراصنألا بوقعي نب عمجمو « (”001و 5١18 سن) يتوريبلا مشاه نب ورمعو

 زيزعلا دبع نب دمحمو . (574 ست) هللا دبع نب دمحمو « (؟؟805 ست) يرصبلا راكب نب دمحمو

 يبضلا دواد نب ىسومو « (1718 هت)و 2 (91451 ست) عابطلا نب ىسيع نب دمحمو , (١1؟ا/0/ هت)

 (81ه14هو ١747و ة51/9و مال4 ست) يزورملا دامح نب ميعنو ع ١5( رص)و (1551 هت) و (؟7409/ ست)

 . (1870 هت) كيدف يبأ نباو ١ (8045 ست) حضاو نب ىيحيو 18/١( خت)و 0701و 705 هت)و

 . (00/15/117/17) « نابح نبأ حميحص » فسوي نب ريمع نب دمحأ: هنع ىور

 ًاقودص « ٌةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت: حيرجتلاو ليدعتلا

 « ١8١( ست) مقر رثألا ( يزارلا لهس نب ىسوم) نع يربطلا جرخأ دقو : تلق

 تمجرت امهالكف !؟ (يزارلا ىسوم نب لهس) نم بولقم هنأ وأ . دارملا وه ناك نإ يردأ الو

 . امهيعضوم يف امهل

 هو 2 ( 7774/00/59 ) « لامكلا بيذهت »و « (550/145/8 ) : ليدعتلاو حرجلا ٠ : رظناو

 و (لا/٠7/414/50) ٠ قشمد خيرات هو « (85/545/16 ) ؛ ءالبنلا مالعأ ريس هو « )0707/9١4/5( « فشاكلا

 « يربطلا ريسفت لاجر : و « ( )141/7/591/١ « بيذهتلا بيرقت »و 2 )718/04/1١( « بيذهتلا بيذهت »

 . ه1

 تفي



 )1١86١( ىبسارلا نوراه وبأ 5

 ( شا /را١ : ست) : بط )

 نامث ةنس يفوت : يزارلا . يبسارلا « نوراه نب لهس نب ىسوم . نوراه وبأ
 . ثيدحلا ركنم « ةرشع ةيداحلا نم نيتئامو نيعبسو

 . قرزألا فسوي نب قاحسإو : (١18ست) يدارملا فوع نب ىيحي :_نع ىور

 ميحرلا دبع نب دمحمو . يضفارلا رعاشلا يعازخلا يلع نب لبعد :هنع ىور

 . 18/0 7/9) « داشرإلا د يعفاشلا ركب وبأو ء يرصلملا (نانب) ب فورعملا

 نم وهف ضيرعلا دوسألاب هتزيمو « هذيمالتو هخويش مجعم نم « باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « دادغب خيرات » يف هتمجرت

 )5988/95/١( : ٠ , دادغب خيرات » يف يدادغبلا بيطخلا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 هانربخأ . اثيدح قاحسإ يبأ نع « هنع « رعاشلا يلع نب لبعد نع ىور . نيلوهجملا دحأ

 نب دمحم ءهللا دبع وبأ انثدح ٠ يدمحملا يولعلا نيسحلا نب رفعج نبا ديز « نيسحلا وبأ

 انثدح « طساوب يعازخلا نيزر نب يلع نب يلع نب ليعامسإ انثدح . يرصبلا يئانهلا نابهو

 ةديبز نب دمحم زيلهد يف « يبسارلا لهس نب ىسوم ينثدح : لاق « لبعد يخأ انثدح « يبأ

 : قلك هللا لوسر لاق : لاق « دوعسم نب هللا دبع نع . صوحألا يبأ نع « قاحسإ وبأ انشدح

 زع هللا ضغبأ دقف ينضغبأ نمو 2 ينضغبأ دقف ايلع ضغبأ نمو « ايلع بحيلف « ينبحأ نم »

 هيف لمحلاو « دانسإلا عوضوم ثيدحلا اذه : تلق . «رانلا هلخدأ . هللا ضغبأ نمو . لجو

 . ىهتنا . ملعأ هللاو « يلع نب ليعامسإ ىلع « يدنع

 « يرازفلا نوراه وبأ لهس نب ىسوم » : (5448/40/1) رخآلا عضوملا يف لاقو

 ( يرصلا نائبب فورعملا ميحرلا دبع نب دمحم هنع ىور ؛« قرزألا فسوي نب قاحسإ نع ثدح

 دلوي دولوم ام » : هلك هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع « هنع هدنسب اضيأ لاقو

 قلخ يتلا هتبرت ىكإ در , رمعلا لذرأ ىلإ در اذإف. اهنم دلو يتلا هتبرت نم هترس يفو الإ
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 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ٠ : ةيلع نبا ليعامسإ نع ( 517/167) « نيكورتملاو ءافعضلا » يف ينطقرادلا لاق

 . « ثيدحلا ملاص ينوجلاو . ينوجلا ديمحلا دبع نبا ريغ وه هنع انوثدح

 هتوم رخأت « روهشملا كاذب سيل » : ( 518/50"/؟) « داشرإلا » يف يليلخلا لاقو

 . ٠ هنارقأو يعفاشلا ركب يبأ لثم ؛ نورخأتملا هنم عمس

 « فيعض ٠» :ينطقرادلا لاق: )4601/١45/١"( « نيكورتملاو ءافعضلا » يف يزوجلا نبا لاق

 نع : هيف لاقو ٠ (5444/587/؟) : لوألا نيعضوم يف « ينغملا » يف يبهذلا هركذ

 هللا دبع نع « صوحألا ىبأ نع 3 قاحسإ ىبأ نع 2 يروثلا نع 3 لطاب ربخب قرزألا قاحسإ

 هنع هاور . « نفدن اهيف « ةدحاو ةبرت نم رمعو . ركب وبأو ء.انأ تقلخ » : اعوفرم . هيَ

 . ىهتنا . هلثم ةركن

 . «ينطقرادلا هفعض روهشم :٠ (440/584/1) رخآلا عضوملا يف لاقو

 ال ء لطاب ربخب » : (5:5/4//881)و « ( 880/5/؟5/4١5) « نازيملا » يف لاقو

 . « يعازخلا لبعد هنع يوارلاو « فرعي

 نوراه نب لهس نب ىسوم » : ( 4١4/١5١ /5) « نازيملا ناسل » يف يئالقسعلا لاقو

 صوحألا يبأ نع « قاحسإ يبأ نع « يروثلا نع  لطاب ربخب  قرزألا قاحسإ نع .« يزارلا

 هنع هاور « نفدن اهيف ةدحاو ةبرت نم رمعو ركب وبأو انأ تقلخ » : اعوفرم هللا دبع نع

 1 . ىهتنا . هلثم ةركن

 . لهس نب ىسوم : هلوق ٌرّْخأ هنأ الإ هركذو . هخيرات » يف بيطخلا جرخأ دقو

 .ةمجرتلا رخآ ىلإ . نيلوهجملا دحأ

 : هلبق يذلا وه اذهو » : ( )4١4/١1١/5 كلذ ىلع اقلعم رخآلا عضوملا يف لاق مث

 ولو « دلب ىلإ ةيناثلاو « ةليبق ىلإ ىلوألا نال  ًايزار وأ « ًايبسار هنوك نم ةافانم الو دحاو دنسلاف

 ه.!. « احوضو رمألا دادزال ؛ اذه ريغ يوارلا ىمس

 ع



 ايرازف بيطخلا هبسن يذلا هسفنوهو يبسارلا ىسوم وه هلبق يذلاو : تلق

 لهس نب ىسوم ةمجرت يف- )514/91١/1١( « بيذهتلا » يف ينالقسعلا لاقو

 خيش ؛ يبسارلا امهدحأ « نانثا لهس نب ىسوم ىمسي نممو » :  يدادغبلا ءاشولا يقرحلا

 يف هركذ .قرزألا قاحسإ نع ىورع نوراه هدج مسا« يزار رخألاو فرعي ال رعاشلا لبعدل

 ىهتنا . « ادج فيعص : يناقربلا لاقو . نازيملا

 يف ال قباس « بيذهتلا » يف ام لعلو ؛ دحاو امهنأ ظفاحلا حيجرت قبس دقو : تلق

 .ملعأ هللاو . « نازيملا ناسل »

 ةنس تام « ةرشاعلا راغص نم « فيعض » : )881/١//591( « بيرقتلا » يف لاقو

 .اه . 1.« زييمت . نيعبسو نامث

 ريسفت لاجر » يف ركاش دومحمو دمحأ نيخيشلا نع هلقن يف قالحلا خيشلا هركذو

 « مدقت . يزارلا ىسوم نب لهس - يزارلا لهس نب ىسوم » : لاقو ( 7770/51417) « يربطلا

 نب لهس - ةلجنز نب لهس :: لاق ثيح ١1١14/155( :ص) يف هدنع هتدجو مث

 هنكلو ةعوبطلا يف ءاج اذكه (( يزارلا لهس نب ىسوم)) « يزارلا ىسوم نب لهس - لهس يبأ

 مل هنأو خسانلا نم أطخ هنأ دمحأ ديسلا يخأ حجرف (( يزارلا ىسوم نبا لهس)) ةطوطخلا يف

 ىسوم نب لهس )): هخيرات نم عضاوم يف هنع ىور دق يربطلا رفعج ابأ نكلو . ةمجرت هل دجي

 نب لهس )) (180) مقر يف نوكي نأ باوصلاف ةعوبطلاو ةطوطخلا يف وه اذكهو (( يرفادلا

 مسالا اذهب مجرتي مل« ((يزارلا ىسوم نب لهس)) و . كانه ةطوطخلا يف امك ((يزارلا ىسوم

 يزارلا ىسوم نب لهس انثدح)) )1194/١1( خيراتلا يف هنع يوري يربطلا تيأر ينكلو٠ بتكلا يف

 ) خيراتلا يف هنع ىور مث. ريسفتلا يف ام ديؤي خيراتلا يف يذلاف (... كيدف يبأ نبا انثدح: لاق

 يف تيأرف ((... ءارغم نب نمحرلا دبع انثدح لاق (يزارلا ىسوم نب لهس انثدح)إ) 1

 نب لهس ))و ((ةلجنز نب لهس )) هنع يوري هنأ بيذهتلا يف (( ءارغم نب نمحرلا دبع)) ةمجرت

 رخل



 ١ باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ناطقلا ديعس نب ىيحي مهنم ةريثك ةعاذج نع ىور «يزارلا لهس يبأ نب لهس :وه ((ةلجنز

 مدقو « متاح وبأو« رثكأف هجام نبا هنع ىورو . ءارغم نب نمحرلا دبعو ةنييع نب نايفسو ؛
 ملو [ 0 (11/9-118) دادغب خيرات يف يدادغبلا بيطخلا هل مجرتو .1 ةئنس دادغب

 ىسوم نب لهس )) وه (( يزارلا لهس يبأ نب لهس)) نوكي نأ ىشخأف هتافو خيرات اوركذي

 نأ وجرأو « هدالب ةيحان نم هنأل يربطلا هفرعو ((ىسوم)) هيبأ مسا اوفرعي ملح هسفن((يزارلا
 . ىهتنا . كلذ يف قحلا نع فشكي ام رفعج يبأ ديناسأ يف دعب يتأي

 )١4( مقرب هتمجرت تضم دقف يزارلا ىسوم نب لهس امأ : تلق

 )180/1١14/1١( « ركاش خشلا قيقحت يربطلا ريسفت » :رظناو

 (1174) يدنكلا ىسيع وبأ "41

 (ةجام نباو ١ يئاسنلاو , يذمرتلا)
 (شا١/ركم:بط)

 ( شا“ /را" : قت) (شا“ / ر4 : هت ) ( ش“" / رك : خت) ( ش١٠ /رده : ستر

 « يقورسلا « يدنكلا ؛ قورسم نب ديعس نب نمحرلا دبع نب ىسوم . ىسيع وبأ

 ةقث ١ ةرشع ةيداحلا رابك نم ؛ نيتئامو نيسمخو نامث ةنس يفوت : يفوكلا

 و 40508 ست) نوع نب رفعجو . 54١( هت) يرفصعلا عيبرلا نب قاحسإ : نع ىور

 و 4418واا/4 ست) يفعجلا يلع نب نيسحو . (س)و . (هال/؟ خت)و . (1458هو 445١7و 0

 بابحلا نب ديزو ١ (ق . س)و . (404 قت)و . ("ا/75و 78١15و ١”ال1و 1١"1/و ال184و 2٠

 و 811/4 1611و 3: ةجمالو ؟4ا/١5و ؟151/5و 18155و15599و 458١و ١86ا/لو ١7١5و "ا" ت٠ ست)

 ينامحلا نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع ىيحي يبأو . (ق ءس ء تاو. 0111/1 خت)و 0« ١

 نمحرلا دبع يبأو ء(ت)او اء (158/8خت) و , (8107 قت)و , (087/11و "5100و "هالو ؟الااا سق)

 وع مت)و ع 478١( ست) زازخلا حابصلا نب ديبعو « ١66/9( خمت) ينارحلا يعازخلا نمحرلا دبع
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 ىيحيو ء2(س)و 86١( قت)و .(١ا/ال“ هت) و .("ا/ا/4ه و "/141/و "1415و "1147و ”؟"ه1و "رك

 وا017"1و ؟؟6ه59و 9845 سق) ةماسأ يبأو 2 584114١( ست) يعخنلا ديوس نب ميهاربإ نب ايركز نبا

 واع ( "5/119 "1/0/1 و لاو او 171مل "عمو ؟ةجااو 75" 1و 1و إلا

 .(س)و«(١7١/؟ خت)وء(١؟4؛ةوااحااهت)

 « (هالا؟/70ه/؟) « فشاكلا ٠ [ينارحلا دمحم نب نيسحلا] ةبورع وبأ : هنع ىور

 . (527/88/1) « جرختسملا ٠ ةدنم نباو ء (157/50/1) « ىقتنملا » دوراجلا نب يلع نب هللا دبعو

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . هب سأب ال ًاقودص

 هخيش مسا يف « ريسفتلا ١ نم (704 ست) مقر رثألا يف فيرحت عقو : تلق

 . هتبثأ ام حيحصلاو ٠ ( رشب نب ىسوم ) راصف ( رشب نب دمحم)

 ٠ :لاقف هخيش مسا يف « خيراتلا » نم /1١0( : خت) مقر رثألا يف يربطلا ددرت دقو

 دبع نبا وأ  ديمحلا دبع نب نامثع انثدح : لاق يقورسلا نمحرلا دبع نب ىسوم ينثدحو

 « .. نمحرلا دبع وبأ « يعازخلا ينارحلا نمحرلا

 راضف « طقف ةيملعلا ةعبط نم ("5414و 11710 ) مقر نيرثألا يف همسا فرحت دقو

 دبع نب دمحم) راص ("51401) مقر رثألا يفو . ( يدنكلا نمحرلا دبع نب ىسوم نب دمحم)

 . ملعأ ىلاعت هّللاو , هتبثأ ام ميحصلاو (نمحرلا

 « تاقثلا »و (181/190/8) « ليدعتلاو حرجلا ١ و (؟5/10/9/1) « ءامسألاو ىنكلا » :رظناو

 يف ىنتقملا » و 2 (57/1/506/؟) «٠ فشاكلا دو (7778/98/9؟4) « لامكلا بيذهت هو 2« (1ها/91/14/9)

 501/١ ) « بيذهتلا بيرقت هو 2 ( 754/ )1١/ ١7" « بيذهتلا بيذهت هو « ( 4805/415/1١ ) ؛ ىنكلا درس

 . (55795/0149) « يربطلا ريسفت لاجر ١ و « (ة41//

 مه ه # ج هه م« ه

 )١58( نوراه نب يسوم "4

 ضب



 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ( شا/ر4 ا : بط )

 (شا/ركا/ : خت )و ء ( ش١ /ر٠١٠4 : ست)

 هفرعأ مل ٠ ةرشع ةيداحلا نم « يفوكلا « ينادمهلا « قاحسإ نب نوراه نب ىسوم

 ثيح نم هيف ثحبلل ةجاح ري ملو « (118) يلبق ركاش خيشلا هفرعي ملو « ةمجرت هل دجأ ملو

 لاجر نم هقوف نميف َمَلَكَت امنإو «٠ ثيدحلا لهأ دنع ًافورعم ًاباتك يوري هنوك « ليدعتلاو حرجلا

 « ءيشب هتمجرتل )١١8/١( «يربطلا ريسفتل» هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو « دنسلا

 قيرطلا هذه ىور دقو ؛ ملسم طرش ىلع دانسإلا اذه حيحصت (7071/184/1) مكاحلا نع لقنو

 . يدسلا قيرط نم « ةرم (50) وحن خيراتلا يفو 2 ةرم (500) نم رثكأ « ريسفتلا » ف

 و 75و 0١٠7و 7604و ”غ١و ؟١الو ”١1٠و 1859158 ستر دانقلا دامح نب ورمع :_نع_ىور

 و 3484و "ماو "الاواالو "54و "هاو "54و "99و ”8+١و ”1؟4والاالو 48١7و 1915و 0١59و 1584و االالوالالال

 ١5الو ١5هو هؤذلو هالكو هكمىو هاالو هد55و هالذو ه١؟و هد١٠و 5875و 5ال8و ؛الهو ؛الالو 57و ١1الو 40

 4117و 1١8/و الث١و الالءو الكالو الهدو ال5 "و الا"ا١و الا ١و الا١١و العلو ال١0 5و 548/8و كالؤو 6كالكو 5455و "15و

 وهدو 1514و ةلمو ة١5و ةل18و ة1١9ا"و ةلاو 05١9و 1١90و محكو خذكلو 38481*و مالدو ملكدو 8565و ملككو ةهكاو

 و ١١"١1و ١١١ا"و ١٠١مالو ١١كقكو ١١كلو ١٠١ه١٠و ١١٠١و )١١كو ١١٠١لو ذ؟ؤ75و ةلذاو ة؟ىل١و ةالكو 4هؤ9و

 و 545١و 545١و 5١5١و ١هكالو ١هالالو ١؛مللهو !١؛الهو 5:١الو 155١و ١؟مل5و ١٠١الو 9١١الو 4

 و 5١75و ؟١االو 55١7و ؟١همو ”١7همالو ١١١5و ؟١٠٠ملو 9١زذو ام١5و ١المكو ١ال5ؤو ا١الاالو ١44

 و ؟3“1مو ؟:174و ؟16ا"و ؟"١5و ؟"!1و ”"ا١و ”""ءلو 7584و ؟؟5ىلو ؟5515و ١555و "78و 9

 و 7578و ؟”5ل)5و "هوو ؟هالاو ؟هالالو ؟هلهو ”"هث5و ؟هءئو ؟هداو ؟1الالو ؟:هالو ؟:2ه١و

 و ؟1ؤهالو "9512و 59؟5"7و ؟ة١9الو ؟مخل١و ”5خلهو ؟5خلاو ؟الككو ؟الكمو ؟النذو 5565و ؟كالكو 366

 و "5115و "58و "141١و "1"هو 59و "ءحلو "ءالمو "دالاو 55١9و ”١هلو ؟ةك1و ؟فالالو 1ذكل

 و "ة1ل4كو ؟ةك4و م_همالو "ؤ154و "هنو "مخكو "مككو "الؤهو ”الؤدو "5015و "4هؤو 8415و 734

 و 85١1و ١5ذلاو ؛١الاو ؛١تالو 55١1و ١4ت'و 05١5و 4١5الو ١0١1و ١7١5و ؛١لهو "ةحالو "ةمل

 و ؛غالفو ؟"ل9و ؛؟ه4و ؛1؟"4و ؛؟الو 1558و ؛١ذ4و ؛١الفو ١5١4و ١9١4و 84١4و 4١41و 48

 و هالو هالاَمو هالاأ١و هكملاو هكؤكاو هكالمو هكلكذو هكندو هما5ؤو ه١ 1؟و :ة:5و عغماطحو 1.

 و ه١8651و هدو هى١ؤو هالؤلو هالؤالو هالمكو ةالالالو هالكؤو ةالودو هالك5و ةالكاو ةالاثكو ةال"؟

 ا



 و 59318و ١555و ه519ةو هذؤالو هذ#"هو هؤ74و هذؤ15و ه١١5و هملزؤ5و همالذؤو هرمكأذو هممكو همه٠

 و ١١5"و 5حهنو ”'4خكو 87١5و ”دالالو 5ءهالو 5'ما"و 5دهدو 41١5و 5578و ١507و ١٠5الو هذملال

 و 5771و او ا5711لو اللهو 7١57و ”١5ؤو ١9١5و 5لهؤو ١5و 5)"هو ”4")5؛و ”)؟9و 51

 و ا13ةالو 5195و 5لؤهو 57نام/لو 51"هنو 55"5و 5117و 575995و ؟امخلو ؟5اكذو ؟/[هكو "48و 68

 و "5948و ”5ه9الو ”هالالو ”ه5كو "هاو "هالالو 5ه١1و ماهو ؟5هاكو 1١56و 54ال6و 544"و

 و 5871و 5400و "الق7و اا/هالو "ا/4ءالو ال459 ؟ال74و كاللءو ةككالفو 55579 56الو 5ك 51#

 ور الح١١و 5كذكو 5كةك4و "5945و فكة 4و ا94هذو 5904و ”ة41و 59"هو "خحذو "مكالو 45و 58“:

 569١١و 7١١هالو 59١١و !١١هالهو ةالءالو م55 "1و !ل141و الك١الو !لل١؟و الءتثهو الع حو 745

 و ١197١و ١؟"5هو 841١و ١١ وع*/ا١١ وؤكئلا١١ ولاه/ا١١ ١١4151١9 الاملو ١١ 59الو )541١و 151/1١و

 و ١5١0 59و 15 007و ١5 وه١7 ١5 114١و 4١ةالاو !١؛ةككو 4١ة؟54و 4١ةهلو 4١ة54الو 4١؛ة514؟و ١؟ة"١

 و 1894 5و 189858و 491١الو ١١م85و ١"مكو 758١١و !١ه)ال4و !ه55١و ١6١ "هو ١ه)١1١و ١9١مل

 و ؟5"1همو ؟”"هز 0و ؟"4الفو ”"!١ه55و 84١ا/“و 1١8 وه١899 و١84754 ١84459 1١84519 مو 4

 و ؟اللتدو ؟ةكلتو 55511 1554و 1؟1804و ؟4 1514و ؟47؟]4و ؟١11ل"و ؟4:ء١لكو !؟:ءكحو 5851

 ١و "ةو الالو ضلك ! مت)و 2( ( "4١55و "4١هدو ؟ة:الكو ؟مالالمو ؟مالالهو ؟مكذالو ١581:و ؟اللالك

 و ا١الكو ١الءعو 554١و ا١5و ١١و ١51١و 518١و 54١الو 545١و 15و 8و الاو 55و تالو 5؟و 57و هذو هو ؛او

 4١و اذ و "هو "15و "50و 1595و التو ؟الاو ”هالو ؟ههو ؟ه0و ا١مالو 14و 825١و ١الؤو ١الالو الك

 نمحرلا دبع نب ثراحلا نب باجنمو ء (100/1) « ريثك نبا ريسفت » ناورم نب رهزأو « (17و

 ينادمهلا دمحم نب قاحسإ نب نوراه مساقلا يبأ هيبأو « (1285/10/ه) « لماكلا ١ يفوكلا يميمتلا

 . ( )/١14 « ريثك نبا ريسفت ٠ ينامحلا ىيحيو (1007/70/80) ؛ لامكلا بيذهت » يفوكلا

 « (1؟١85/1/ه) « لماكلا  ديعس نب دمحم نب دمحأ . سابعلا وبأ :هنع ىور ش

 . (01/914/1) « دادغب خيرات ١ ريمن نب هللا دبع نب دمحمو

 (158 /165/1) « يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ :_حيرجتلاو ليدعتلا

 الو ؛ ةمجرت هل تدجو امف ( ينادمهلا نوراه نب ىسوم)) وهو « يربطلا خيش امأ ١» : لاقو

 وهو . « هخيرات » يف اضيأ يربطلا هنع هيوري ام الإ, عجارملا نم يدي نيب امم ءيش يف , ًاركذ

 ثيح نم هتمجرت ىلإ ةجاح انب امو . هنم يناثلاو لوألا نيئثزجلا يف اعضوم نيسمخ نم رثكأ

 نأ



 ميملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ملعلا لهأ دنع فورعم « دامح نب ورمع نع هيوري يذلا ريسفتلا اذه نإف« ليدعتلاو حرجلا
 ه .|. «هنيعب ثيدح ةياور ال باتك ةياور الإ وه امو . ثيدحلاب

 نايح نباو « ةميزخ نبا دنع ( نوراه نب ىسوم) نع تاياورلا فالا كانهو : تلق

 نكلو « مهريغو « يقهيبلاو ٠ ينطقرادلاو . يناهبصألا ميعن يبأو ٠ يناربطلا . امهدعب نمو
 . وه هنأ نظلا بلغأو هوبسني نأ ريغ نم

 نم «, دبعتم « قودص ؛ ةقث : وهو « نوراه هيبأل ةلماك مجارت ىلع تفقو دقو

 هوبأو ( ىسوم) نوكيف ؛ اضيأ هنع ىور دق يربطلا مامإلا نأ هتمجرت نم رهظيو « ةرشاعلا راغص

 يربطلا خويش نم ( نوراه )

 كلذكو «يربطلا ريسفت » ف نارودلا ريثك هل تمجرت هبسب يذلا دانسإلا اذه نوكلو

 يف اوكرتشا دقو « ةقبطلا سفن يف دحاو نم رثكأ ( نوراه نب ىسوم همسا ) نم نألو ؛هخيرات» يف

 . زييمتلل مهمجارت نم اضعبو مهدرسأس « مهذيمالتو ١ مهخويش ضعب

 « ينبلا ٠ يسيقلا ء ريشب نب نوراه نب ىسوم , رمعوبأ -زييمت -0
 أطخأ امير « هب سأب ال , قودص ةقث . ةرشاعلا نم . 7؟4 ةنس يفوت : يفوكلا يندملا , ىدربلا

 .يئاسنلاو « دواد وبأو « هريغب انورقم يراخبلا هل جرخأ
 ليدعتلا» و (16ا//؟/9/١15) « تاقثلا ١ و « (888/1010/8) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 دو 2 (هال١/س.و/؟5) : فشاكلا هو 2 (0911/17؟/59) , لامكلا بيذهت هو « )315/0/1١/5( « حيرجتلاو

 )177/1١4/5( « نازيملا ناسل ١ و (١7؟١1/0014/1) « بيذهتلا بيرقت ١ و )158/886/٠١( « بيذهتلا بيذهت

 : يدادغبلا « يسوطلا « ورمع نب نوراه نب ىسوم ٠ ىسيع وبأ - زييمت - 6

 . ةقث ناكو («2 5م ةنس يفوت

 ( 8//74/1517) : ليدعتلاو حرجلا دو“ )0/015/484/١6 ءدادغب خيرات» : رظناو

 هاه م ه همه © ©

 م



 2( ةجحلا « مامالا ةرشع ةيداحلا راغص نم 2, 594 ةئس يفوتو 2( 3١4 ةنس هدلوم قارعلا ثدحم

 . لاجرلا ةفرعمو « ظفحلاب نيروهشملا دحأ « ريبكلا ظفاحلا « ةقثلا

 بيرقت » و 2« (589/559/5) « ظافحلا ةركذت هو « )7/١19/00/١8( « دادغب خيرات ١ :رظناو

 بيذهتلا « )١/١77/054/( .

 ٠ - يدادغبلا « يراكلا « قطرب نب نوراه نب ىسوم . نارمع وبأ زييمت «

 نيتئامو نيعستو عست ةئس يوت .

 نادغب خيرات » :يظناو « )1/١7ه/ه07/( .

 (ىأر نم رس) نكسي ناك « يزوتلا , ديعس نب نوراه نب ىسوم -زييمت - ١

 ةئامثالثو سمخ (00) ةنس يفوت

 . (758١7/ه8١/7 ) « دادغب خيرات ١ :رظناو

 يناهبصألا ديعس نب نوراه نب ىسوم « نارمع وبأ زييمت -

 . (509/187/54) « ناهبصأب نيثدحملا تاقبط » :يظناو

 . لوهجم « ىئاسارخلا « نوراه نب ىسوم زييمت - 8*

 ١و 2 ( 4457/7؟8/4) « لادتعالا نازيم »و 2( /ا//157/8) « ليدعتلاو حرجلا ١ :رظناو

 . )158/1١74/5( « نازيملا ناسل

 )1١87( يركشيلا ماشه وبأ 4

 (ىئاسنلاو 3 دواد وبأو 3 يراخبلا)

 ( شا /ر"" : ست) : بط )

 رك



 نونلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ةيلع نبا ليعامسإ نتخ :  يرصبلا « يركشيلا « ماشه نب لمؤم . ماشه وبأ

 . ةقث ١ ةرشاعلا نم « نيتئامو نيسمخو ثالث ةنس يفوت «  هتيوار ناكو « هنع رثكأ دقو

 .(سءد: خ)و ؛ (١١175١و ١٠ىالاو ١٠"م؟ ست ) ةيلع نبا ليعامسإ : نع يور

 (754/؟4/؟) « رازبلا دنسم » رازبلا قلاخلا ديع نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ: هنع ىور

 نب دمحأو « (5/4/) « ينطقرادلا ننس » يرازفلا ميركلا دبع نب دمحم نب دمحأ ؛ ةحلط وبأو

 ع (0/79/91/0) « ريبكلا مجعملا ١ دمحأ نب نادبعو . (89/15/)؛ جرختسملا ١ كاحضلا نب فسوي

 يرودلا فلخ نب مثيهلاو 2« (7/505/17١1١٠؟) « ريبكلا مجعملا » يسرنلا ديلولا نب ملاص نب دمحمو

 . (09107/991/1) « جرختسملا ٠ يلتخلا ىسيع وبأو ٠ (1080/554 /١؟) « ريبكلا مجعملا»

 . « قودص : لاقف هنع ىبأ لئس » : متاح يبأ نبا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « تاقثلا » باتك يف نابح نبا هركذو

 . « ةقث » : مساقلا نب ةملسمو . يئاسنلاو . دواد وبأ لاق

 ىور نم »و (16970/188/9) « تاقثلا هو « (1ا/15/"ا/ه/م) « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 واغ )1114/188/١( « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو « ( )757/117/1١ « حيحصلا يف يراخبلا مهنع

 /؟9) « لامكلا بيذهت ١ و ء( 7٠١/07/9٠ حيرجتلاو ليدعتلا ١ و « (747/1؟) « يراخبلا ميحص لاجر م

 )٠١١/ « بيذهتلا بيذهت »و 2 (58846/117/1) « ىنتقملا ١ و (ه5/١0/00/81) « فشاكلا ١و « 0371145

 . 51١5/459( ) « يربطلا ريسفت لاجرد و « (/١/ههه/١) « بيذهتلا بيرقت ١ و .(0

 ( حيجن همسا نم) نونلا باب -[17]

 (801) يرهزلا ميهاربإ وبأ - ٠"
 (شا/ر' : بط )

 (شا/ر١ : هت )و ء ( ش١ /ر١ : ست)

 مهالوم يشرقلا ٠ يرهزلا ؛ نيسحلا نب دمحم نب ميهاربإ نب حيجن « ميهاربإ وبأ
 ةيداحلا نم : - ينامجلا : ليقو . ينامزلا : ليقو . ينامرلا : ليقو «  ينامركلا « يفوكلا

 ذي



 يربطلا خويش مجعم نونلا باب

 . مساقلا نب ةملسم هفعضو . برقي ! هقفتي ناك « ةقث « ةرشع

 ) « دمحأ للع » رمع نب ديعسو « (1501 هت) ١ ( 180 ست ) ميكح نب يلع : نع ىور

 راكب نب رمعمو )45/14/١( « ىفوأ يبأ نبا دنسم » يخونتلا ةملسم نب حيرشو ع« 4

 /مم/ه ) « دادغب خيرات ١ ةبيش يبأ نب ركب يبأو 2 )1١74/699/4( « ليدعتلاو حرجلا ١ يدعسلا

 . ميعن يبأو 2« (8١4197/9/؟6 ) ؛ لامكلا بيذهت ٠ درص نب رارضو :

 2 (1861/9ما//؟) « فالخلا ثيداحأ و ةطب نب ىلع نب دمحم نب ميهاربإ : هنع ىور

 . /500/1؟م/5) « دادغب خيرات ١»  قثوأو هيبأ نم رهشأ وهو - حيجن نب ميهاربإ مساقلا وبأ هنباو

 يسبلبارطألا ناميلس نب ةمثيخو « (”ه7/10/0) « دادغب خيرات ٠ يلوقاعريدلا نوراه نب لبلبو

 « (ه١19/9/1) « دادقب خيرات » رايزابلا نب رمع نب هللا دبعو ء 1445/151١8/54( ) « لامكلا بيذهت »

 ؛ ) « دمحأ للع » رايزابلا هللا دبع نب يلعو ١ (5408/98/ه) « دادغب خيرات » ديعس نب سابعلا وبأو

 « لماكلا ١ يريطملا رفعج نب دمحمو (115/11/؟) « لماكلا ٠ ناورم نب دمحأ نب يلعو ء 0/

 : يلوغدلا [ نمحرلا دبع نب دمحم] و (0070/1846/)

 نم وهف ضيرعلا دوسألاب هتزيمو « هذيمالتو هخويش مجعم نم « باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 «نابح نبا تاقث» يف هتمجرت

 » : لاقو ء )151037/6١/9( « تاقثلا ١» يف نابح نبا هركذ : تدلاو ليدعتلا

 . (« برغي .. هقفتي ناك ىفوك

 : مساقلا نب ةملسم لاق » : )8758/1١49/5( « نازيملا ناسل » يف ظفاحلا لاقو

 . « فيعض وهو « ايضاق ةفوكلاب ناكو ١ يبارعألا نبا هنع انربخأ

 مل ١» : لاقو ( 4*/885/؟) « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش خيشلا خيشلا هركذو

 ١ يف ((ينامركلا دمحم نب ميهاربإ نب حيجن )) ةمجرت ريغ ١ يدي نيب يتلا عجارملا لك يف دجأ

 « !!؟؟ .. ةقث يفوك هنأو «٠ )١59/5( نازيملا ناسل

 « هريسفت ١» يف (ريثك نبا) ظفاحلا هقاس هلجأ نم هل تمجرت يذلا رثألاو : تلق

577 



 نونلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . هب انتمو « ادنس « يربطلا قيرط نم

 ١" ءاشولا ناميلس وبأ )45(

 (ةجام نباو ء يذمرتلا)

 ١ (ش ١١/ر؛9 : بط

 (ش" /ر' : قت)و (ش4 /رك : هت)و (شا١/را : خت)و (ش١٠ /ر؛٠ : ستر

 يدزألا :ليقو  يدوألا ؛ يجانلا « راكب نب نمحرلا دبع نب رصن « ناميلس وبأ -

 ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو نامث ةنس يفوت : ءاشولا ؛ يفوكلا ١ ةقث .

 هت)و . ( "95١4و ؟"١؟9و ١؟88١ ست) يقوكلا ريشب نب دمحأ :نع ىور ١١04( 2

 ست) رمع نبا صفحو « (ت) 1١814( . وا 7154و 141/85و 14١١ه ست) يزارلا ملس نب ماكحو

 “ 779(؟ه71و 1١"مه هت)و . (”511مو "0150و ؟خدخاو 5711و 11/8 5118و 7514و 7441و

 و 806 ست) يبراحملا دمحم نب نمحرلا دبعو . (17584 ست) ةماسأ نب دامح ةماسأ وبأو ؛ (ت)

  5وا 707718و 707758و ؟65:949و ؟تءمالو 16د 79و ؟1ا/هداو 11" 1و "لاهو "الوؤو مالو#و ”*متو

  "1ست) ةعرز نب رمعو « (80/84 ست) ديمح نب ةديبعو « (ق ء ت) . (1957و ل1” هت)و ء

 ست) يرصبلا مثيهلا نب ورمع نطق يبأو ءءء(  2 )59١ىلعي نب دمحمو (ت) . (*”57 قت)و

 خت)و , (59816 418 ست) يملسلا ١/407( هت) ناساس يبأ نب ميشهو ع 98 ٠١( (4؟9 قت)و ؛

 ستر يملسلا ميهاربإ نب ىيحيو ١509 و"١8919 وى١ 7175 5١4و (.

 كاحضلا نب فسوي نب دمحأ : هنع ىور ١ نمحرلا دبعو (05/1997/1) « جرختسملا

 ؟ا/ها//45/ه) « طسوألا مجعملا » ينوباصلا نيسحلا نبا ( .

 هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : لاو ليدعتلا

 هب ثدحي ام ظفحي « ًةقث : ًاخيش .

 يازلاب (يدزألا) ىلا واولاب (يدوألا) نم (؛ه١/5 خت) رثألا يف هتبسن تفحصتو : تلق
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 و (ه9/5١814/9) :٠ فشاكلا»و « (54:1/90ه./؟9) ؛ لامكلا بيذهت »و ء 9//151١1//17١81( ) « تاقثلا

 « بيذهتلا بيرقت ١ و « ( )5/887/٠١// « بيذهتلا بيذهت هو 1880/1(2؟91؟/١ ) ؛ ىنكلا درس يف ىنتقملا »

 . (؟517/4/085) « يربطلا ريسفت لاجر »و « ( 5074/51١0 ) « نازيملا ناسا هو « ( الا )0560/1١/١٠

 مه ه هاه هه ه

 (1787) يمضهجلا ورمع وبأ - "7

 (ةتسلا)

 (ش ١ه/را““ : بط )

 (شا١ /را١ قت)و (ش١٠١/ر6١ هت)و (شا١/ر؟ خت)و (ش4 /ر8١ ست)

 « يرصبلا « يمضهجلا « يدزألا , يلع نب رصن نب يلع نب رصن . ورمعوبأ
 نيتئامو نيسمخ ةئس نيعيبرلا دحأ يف يفوتو « ةئامو نيتسو فين ةنس هدلوم : ديفحلا « ريغصلا

 ّبِلُط ٠ تبث « ةقث « ةرشاعلا نم ىلع هنبا اهيف يفوت يتلا ةنسلا سفن يهو - اهدعب : وأ

 . عنتماف ءاضقلل

 ست) نادرو نب متاحو « (ق « ت ء د)و , (450هت) هيجو نب ثراحلا : نمع ىور

 عيبرلا نب دايزو « (408 قت) ةماعد نب نسحو :. ١١585( ست) ةدعسم نبا دامحو ع (598

 و ”١هت) ةنييع نب نايفسو 1١١07( ٠ ست) ناميلس نب ناميلسو « (ق)و , (1؟؟7هت) يدمحيلا

 نب كلملا دبعو . (ق . س . م . خ)و . (؟554 هت) ىلعألا دبع نب ىلعألا دبعو . (م)و . 77

 و 5544 ست) ريبكلا يمضهجلا رصن نب يلع هيبأو . (قم)و . (؟0١7 هت) يعمصألا بيرق

 ست) ميهاربإ نبا ملسمو ع (ع) . (؟0هؤو 5١١١و 945 هت)و ,2 (”هاا١و "هدالكو 4 1/

 و (77؟4١و ال؟هاهت)و 2 (74١٠و 21١4١ ست) ناميلس نب رمتعملاو ١ (ق ءات ءد) . (”5ا/*هو ؟ى54

 1١7/1١ خت)و ء(١٠1"٠ هت)و , (؟الل17؟و ؟48446و 74848 ست) ينادحلا سيق نب حونو . (س ءت)

 ميلس نب ىيحيو « (م)و . ١10/4( هت) ريرج نب بهوو .2(ق . لسءاتء دق٠ع مرو ء(لاى/او
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 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ء(قع تاءادام)و ثك( 5١١8 هت)و ١ (""4ه ست) عسيرز نب ديزيو ء(4784١ ست) [يفئاطلا]

 .(ق اد. مخ)و ء (4"14هت)و , (74054 ست) يريبزلا دمحأ يبأو

 ىيحي نب دمحأو : ٠/1 كردتسملا » هللا دبع نب ةملس نب دمحأ : هنع ىور

 « نابح نبا حيحص ٠ يحاطلا ديعس نب دمحأ نب ركبو (485؟/181/11) « نابح نبا حيحص » ريهز نبا

 سيردإ نب نيسحلاو « (8/585١٠5/ه) «نابح نبا حيحص» نايفس نب نسحلاو ء(/05/480/0)

 /770/1) « كردتسملا ٠ ينابتقلا دمحم نب نيسحلاو ع (0457/180/5) :نابح نبا حيحص» يراصنألا

 دمحأ نب يلعو )7140/٠0/14( ٠ «نابح نبا ميحص» يشرقلا ورمع نب رضنلا نب دلاخو ء« 4

 )1١9/9/ «نابح نبا حيحص» ماقرلا دمحأ نب دمحمو :. (045/900/6 ) « نابح نبا حيحص » يناجرجلا

 نب فسوي نب رمع نب دمحمو « (401/117/؟ ) ؛نابح نبا ميحص» يلبألا ريهز نب دمحمو ع("

 )1١88/81/1( «كردتسملا» يدوراجلا رضنلا نب دمحمو ء (41/؟555/1) «نابح نبا ميحص» ةزمح

 « ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . سانلا ءالبن نم « سأب هب ام ًاقودص . ةجح
 و © ( ١5980/891/؟ ) « ريغصلا خيراتلا ١ و « (171/10/8) « ريبكلا خيراتلا ١ :رظناو

 /""0/؟) « نيعباتلا ءامسأ ركذ ١ و ء«(15091/91107/9) « تاقثلا ١ و « (0169/401/8) « ليدعتلاو حرجلا

 « (؟١/59/519) ؛ ميحصلا يف يراخبلا مهنع ىور نم » و « (251/6) « مهتايفوو ءاملعلا دلوم» و <« 0

 لاجر »و 2« 1805/117/١( ) « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو ع (1707/187/5) « ملسم لاجر هو

 /0/4/؟ ) ؛ ميرجتلاو ليدعتلا ١ و « ( 7؟1//605/1810 ) « دادغب خيرات هو « (1157/060/5 ) « يراخبلا

 /١؟) « ريسلا ١» و ,« ( 485/19/6١ « ظافحلا ةركذت ١ و « ( 5405/*هه/؟9 ) « لامكلا بيذهت هو ( 7١

 بيذهت »و + )4707/474/١( « ىنكلا درس يف ىنتقملا» و « ( ه819/809/5) « فشاكلا هو « ( “١/1

 (١71١/١١ ظافحلا تاقبط »و « ( )١١١/051١/١/, « بيذهتلا بيرقت ١و .ء ( ٠١/ 81١/884/ ) « بيذهتلا

 . ( ؟5175/ههال ) « يربطلا ريسفت لاجر ١ و « (ه4١/

 « يدزألا « يرصبلا , يمضهجلا ؛ يلع نب رصن . ورمعوبأ (4) زييمت - 64

 .قودص «. ةقث « ةعباسلا نم « ةئامو نيسمخ ةنس لبق « يفوت ريبكلا دجلا
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 ببسي

 . نابيش نب رضنلاو « ينادحلا ثعشأ همأل هدج : نع ىور

 . ىلع هنباو ؛ ميعن وبأو « ةدبع نب ملسم : هنع ىور

 هو. (1155/455/8) « ليدعتلاو حرمجلا ١ و « )1145/٠١1/8( « ريبكلا خيراتلا » : رظناو

 /04/89) « لامكلا بيذهت هو 2« )١١58/09/5/١( « نيعباتلا ءامسأ ركذ» و . )17١1/4/5١54/9( « تاقثلا

 /9م١١/0) « بيذوتلا بيذهت ١و « )0818/8١9/5( « فشاكلا ١و )18/١55/1١١( « ريسلا هو ©« 8

 ٠ « و ١ بيذهتلا بيرقت « )051/١ه/ 1١١9/ا( .

 هاه همه مه ه و

 (؟81 : هت ) يرصملا حتفلا وبأ  ”ه*

 (شا/را هت : بط )

 ةنس « رخآلا عيبر يف يفوت « يناردنكسالا ,« يرصملا ؛ قوزرم نب رصن . حتفلا وبأ

 . قودص « ةرشع ةيداحلا نم . نيتئامو نيتسو ىدحإ

 يبأ دنس» ينالوخلا ىيحي نب سيردإو « 188١( هت) رازن نب دلاخ : نع يور

 نب بيصخلاو © )1519/111/1١( « ةميزخ نبا حيحص » ىسوم نب دسأو ؛ )١94/500/4/( « ةناوع

 (5/) « راثآلا يناعم حرش » دعس نب ثيللا بتاك حلاص نب هللا دبع حلاص يبأو « حصان

 » يرصملا ةملس يبأ نب ورمعو « هك « طسوألا مجعملا » ةريغلا نب دمحم نب يلعو

 (  4859/545/8 ) «ةناوع يبأ دنسم » ريثك نب مساقلاو )١191/507/1( « ةميزخ نبا حيحص

 . دشار نب هللا بهوو ١ دسأ نب دمحمو

 نب دمحأو 2 (051/6 « لماكلا ١ ثراحلا نب دمحم نب دمحأ نب ميهاربإ : هنع ىور

 (44/8) « ءايلوألا ةيلح د يخلبلا مساقلا نب عماجو 2 (14/) « الوكام نبا لامكإ » يناتكلا دحاولا دبع

 نب ريمعو « (0410/180/4) «طسوألا مجعملا ٠ يزارلا ديعس نب يلعو ؛ متاح يبأ نب نمحرلا دبعو

 . ١١/8( ) نايلوألا ةيلح» فسوي

 1 « ليدعتلاو حرجلا » يف متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتل او ليدعتلا

 . « قودص وهو هنع انبتك
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 نوتلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 2 يح

 ىلإ ؛ ميملاب - (يرصملا) نم « راثآلا بيذهت ١ يف هتبسن تفحصت دقو : تلق

 نم تبثأ ام ؛ اهنم تيقتنا ثيدحلا بتك يف ةريثك ةياور ىلع هل تفقوو . ءابلاب (يرصبلا)

 رابخأ يف نيودتلا ١» يف هنع ةياور ىلع يربطلل تفقوو . هذيمالتو هخويش مجعم ضعب هلالخ

 . رازن نب دلاخ نع (*87/9) « نيوزق

 يف هتمجرت نم وهف « ضيرعلا دوسألاب هتزيمو « مهنم باتك ىلإ هزعأ مل امو

 (« ليدعتلاو حرجلا 0

 « ءاملعلا دلوم ١» و « )4458/1١/1( « ىنتقملا » « (؟475/8//1510) « ليدعتلاو حرجلا ٠ : رظناو

 . (ةالك/0)

 (40"7//" خت) يشذبلا دمحم وبأ - "4

 (يئاسنلاو « دواد وبأ)

 (ش"/ ر" خت : بط)

 ةلمهم هرخآ « واولا نوكسو : فاقلا مضب - يسؤقلا « بيبح نب حون . دمحم وبأ

 يفوت : ماطسب ىرق نم ةيرق نم  ةمجعم اهدعب . ةمجعملا نوكسو . ةدحوملا حتفب  يضْدَبلا -

 يس « ةقث « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو نيتنثا ةنس

 . (8//7410 خت) فسوي نب ماشهو « (*81/ خت) دمحم نب ماشه : نع ىور

 . (”81و 741//* خت) يربطلا رفعج وبأ : هنع ىور

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ةعامجو ٍةنس بحاص « هب سأب ال « ًاقودص

 .اريثك - ىلاعت هللا همحر  لبنح نب دمحأ مامإلا هيلع ىنثأو : تلق

 « تاقثلا » (5؟14/485/8١) « ليدعتلاو حرجلا ١ « (111/8//178810) « ريبكلا خيراتلا » : رظناو

 « فشاكلا ١ ؛ (5188/89/80) « لامكلا بيذهت ١» « (/؟40/19/11) « دادغب خيرات م ء (001/511/9)

 . (/؟7١/ه١55/1) ( بيذهتلا بيرقت )801/4794/١١( ١ ١» « بيذهتلا بيذهت 2 (0888/919/9)
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 ( نوراه همسا نم) ءاهلا باب - [14]
 (؟؟8) مصألا نوراه - "هو

 (شا/ر١؛ : بط)

 (شا/ر؟: خت)و . (شا /ر١؟ : ستر

 ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل ١ ةرشاعلا نم « مصألا « يفوكلا «. سيردإ نب نوراه

 « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو )١1555( «٠ يلبق ركاش خيشلا هفرعي ملو

 . ئشب هتمجرتل (؟00/1)

 و 5515و 4١همزو !١5و ؟4الو 5١8 ستر يبراحملا دمحم نب نمحرلا دبع : نع قور 0

 . (١/24و 181/١ خت)و ع مه الالو "ال؛هالو 1١١7و 5114و 19 1الو 1! 5ةللو 1

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 /؟5/1١) « يربطلا ريسفتل» هقيقحت يف ركاش خيشلا خيشلا هركذ :_حيرجتلاو ليدعتلا

 « ةمجرت هل دجأ مل : يربطلا حيش » : لاقو )١155/59/9( يف ىرخأ ةرم هركذ مث 2 (

 ىور (175/5) ء (؟١07/1) اضيأ « خيراتلا» يف هنع يربطلا ةياور يف الإ . ناكم يف هتدجو الو

 . ه ١. . ؛ يبراحملا نع هنع

 سيردإ نب نوراه نع ء )١1١558/558/١١( « ريبكلا » يف يناربطلا جرخأو : تلق

 نإ يردأ الو . يمرضحلا هللا دبع نب دمحم قيرط نم « ينامحلا ديمحلا دبع نع « يكشخلا

 . ١؟ هريغ مأ دارملا وه ناك

 هجرخأ ام ضعب ( )011١/4 و ( 181//" ) « هريسفت » يف ريثك نبا ظفاحلا جرخأو
 . اضيأ هيلإ هازعو « هنع يربطلا

 يفوكلا « يبراحملا « دايز نب دمحم نب نمحرلا دبع , دمحم وبأ : وه انه هخيشو

 بحاص نوكي اذه ىلعو ؛« سلدي ناكو هب سأب ال . ةعساتلا نم « )١195( ةنس وتو ةنس هدلوم

 . « ريغصلاو ريبكلا نيمجعملا ٠ يف هل تمجرت دقو « ةرشاعلا نم ةمجرتلا
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 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ("::9) ينادمهلا مساقلا وبأ "5

 (ةجام نباو ٠ ىئاسنلاو « يذمرتلاو « ةءارقلا ءزج يف يراخبلا)

 ( شأ /راال : بط)

 (شا" /ره : قت )و « (ش"؟ /را" : هت)و . (ش١ /رذ : ستر

 ةنس قوت : يقوكلا « ينادمهلا 2 كلام نب دمحم نب قاحسإ نب نوراه . مساقلا وبأ

 . قودص « ةرشاعلا راغص نم « نيتئامو نيسمخو نامث

 قت) دانقلا باهولا دبع نب دمحمو , 448 هت)  بوسنم ريغ ةسينع : نع ىور

 مادقملا نب بعصمو « (ق) « (150و "هو 704 قت ) ليضف نب [ دمحم ]و « (ق ءىس ءات) .(

 /'؟ نت)و ع ( 73851/4و ؟41١١الو ١هالالالو 44١1و ١٠لالالو 4١٠8و ”كه١و هالا"و ٠١04" ست) يلجعلا

 . (984 قت)و 2( ؟"488 ؛!لك هت)و 2 (4"1و ١؟"و كو هدو ”١؟

 نسحلاو « (١١457/1/؟ ) « رازبلا دنسم » رازبلا ورمع نب دمحأ « ركب وبأ : هنع ىور

 )15/١/ « كردتسملا » دايز يبأ نب دمحم نب نيسحلاو ء(١/1810/147) « جرختسملا ١ نايفس نبا

 ٠ دوراجلا نب يلع نب هللا دبعو + )14/191/١( « كردتسملا» لبنح نب دمحأ نب هللا ديعو ء

 ليعامسإ نب دمحمو ع )1404/787/١( « دعجلا نبا دئنسم » دعجلا نب يلعو « )510/7١/1١( « ىقتنملا

 . (541/15/؟ ) « ىلعي يبأ دنسم ٠ يلصوملا ىلعي وبأو ؛ (45517/115/8 ) « كردتسملا» نارهم نبا

 , ةقث: هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . هللا دابع رايخ نم ناكو « ثيدخلا ليلق ناك خيشلا َمُعِن 3 ًاقودص

 حرجلا ١ و )1784/190/1١(  « ءامسألاو ىثكلا ٠ و « (414/5) ؛ ىربكلا تاقبطلا :٠ رظناو

 ريسلا ١ و « ( 5507/900/90) « لامكلا بيذهت» و « (15515/541/9) :تاقثلا» و « (4//50/810) « ليدعتلاو

 ١و )10/07/١ ( ٠ « ىثكلا درس يف ىنتقملا» و « ( 0407/5559/1) « فشاكلا »و ء( 15

 ) ؛ يربطلا ريسفت لاجر ١» و 2« ( ٠ ) 71١١/08/١ بيذهتلا بيرقت »و « )1/8/١١( « بيذهتلا بيذهت
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 (19189) زازبلا رشب وبأ  مها/

 (شك"/ر" : ست) : بط )

 بحاص  يفوكلا ؛ ءيرقملا « زازبلا . يميمتلا ٠ متاح نب نوراه . رشب وبأ

 . ءيشب سيل ٠ فيعض « ةرشع ةيداحلا نم ٠ نيتئامو نيعبرأو عست ةنس يفوت «  خيراتلا »

 هّللا دبعو , (19187 ست) ناقربزلا نب ميشهو ("1777 ست) ةنييع نب نايفس : نع ىور

 (014/88/9) « ليدعتلاو حرجلا ٠ دامح ىبأ نب نمحرلا دبعو ١ (194/171/1) « كردتسملا ٠ ريمن نبأ

 )751/1١9/1( « لماكلا د ديمح نب ةديبعو : (54/88/9) « ليدعتلاو حرجلا ٠ برح نب مالسلا دبعو

 دنسم » كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحمو (770/1) « قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم » ورمع نب لضفلاو

 2 (0577/1079/5) « ريبكلا مجعملا ١ ةكيلم يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحمو « (077/965/؟) « رازبلا

 /؟41/9) « تاقثلا حارجلا نب عيكوو ٠ (ومة/؟؟1/9) « كردتسلا » ناوزَغ نب ليضف نبا دمحمو

 حرجلا ١ شايع نب ركب ىبأو )0١14/118/90( ١ ؛ لماكلا » يلمرلا ىسيع نب ىيحيو ء ١

 .(1909/171/9) « كردتسملا » ريرضلا ةيواعم يبأو ٠ (”74/88/4) « ليدعتلاو

 نب دمحم نب دمحأو ء (5115/؟518/07) « لماكلا ٠ يفوصلا نيسح نب دمحأ : هنع ىور

 ء (510/119///+) « نازيملا ناس ٠ دلخم نب يقبو : (17711/141/4) « تاقثلا » يناتسجسلا رمزألا

 ع 951/1١١" /79) «, لماكلا » ينالقابلا نيسح نب ىلعو « (58/ه) « ةيلحلا ١» شابح نب نسحلاو

 /؟هه/9) « رازبلا دنسم ه رازبلا ركب وبأو : (190/1997/5) « نازيملا ناسل ٠» ةبقع نب دمحم نب دمحمو

 نب نسحلاو « يناولحلا ديزي نب دمحأو . قاحسإ نب ىسومو  تاءارقلا هنع ىور - (2

 ركب يبأ ةءارق هنع ىور - يزارلا سابعلا

 . « ةقثب سيل ١ : يئاسنلا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 « هنع ةياورلا نع كسما مث ةعرز وبأ هنع بتك » : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق

 « هنع ثدحأ الو متاح نب نوراه نع تبتك لوقي ةعرز ابأ تعمس :٠ اضيأ لاقو

 ةمالسلا هللا لأسا : لاقف متاح نب نوراه نع لئسو  ىبأ تعمس 00 اضيأ لاقو
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 ءاملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 00 مما ب

 . « هثيدح كرتو « هنع ثدحي ال ناكف هببسب هتربخأف ؛ هنع بتك ةعرز وبأ ناك

 .« تاقثلا ) يف نابح نبا هركذو

 .( فيعضوه ) لاقيو هلصوب درفت ًاربخ ينطقرادلا هل دروأو

 هللا دبع نع : وهو « اًثيدح هريكانم نم ركذو « هيف سانلا مالك يبهذلا ركذو

 . ىهتنا . « لطاب اذهو ٠ : لاق مث « ةدابع يلع هجو ىلإ رظنلا » : ًاعوفرم

 عضو نم هلعل » : لاق مث (ىسيع نب ىيحي) ةمجرت يف ثيدحلا اذه يبهذلا ركذو

 . اذه متاح نبا ينعي - (« نوراه

 0 يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأو : تلق

 (854/88/9) « ليدعتلاو حرجلا » و )515/٠١8( ٠ « يئاسنلل . نيكورتملاو ءافعضلا » :. رظناو

 نازيم ١و 2« )/١577/19( « يزوجلا نبال « نيكورتملاو ءافعضلا ١و ء (157119/141/4) « تاقثلا هو

 811/70١( ) ؛« ثيثحلا فشكلا ١ و ء ( 5590/904/6 ) « ءافعضلا يف ينغملا ١ و « (4184/09/9) « لادتعالا

 . (1١0570/1/ا//50 « نازيملا ناسا هو

 هه هم م 86م8

 (1؟؟4) يلشهنلا مساقلا وبأ - "8

 (يذمرتلا)

 (شا١/ر :1١ ست) : بط )

 « ناميلس نب حاضولا نبا  لئاو : ليقو - « لباو نب سنوي نب ماشه « مساقلا وبأ

 « نيتئامو نيسمخو نيتنثا ةنس نم ةدعقلا يذ يف يفوت : يؤلؤللا , يفوكلا ٠, يلشهنلا ؛ يميمتلا

 . ةقث « ةرشاعلا نم

 ١ «دمحأ دنسم ٠ صاقلا يحب نب هللا دبعو ١١96( ست) ثايغ نب صفح : نع يور

 . قه /كعإ

 نمحرلا دبعوع (258/814/8) « ناميإلا بعش » يربنعلا ليلع نب نسحلا : هنع ىور

 نباو ء )51١8/984/5( « رازيلا دنسم » رازبلا ركب وبأو ٠ (081/545/0) « ريبكلا مجعملا » ملس نبا

 "5 ا/



 , ةقث :هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت: حيرجتلاو ليدعتلا

 برْغُي 2 اقودص

 بيذهت »و 2« (17119/796/9) « تاقثلا ١» و , (05/9//91) « ليدعتلاو حرجلا ٠ : رظناو

 و 2 (19/ه0؟/١١) « بيذهتلا بيذهت هو « (ه91/8/مم)/5) « فشاكلاه و « )50695/907١/9١( « لامكلا

 . (90795/ه54 ) « يربطلا ريسفت لاجر » و ؛ )111/01/4/١/( « بيذهتلا بيرقت »

 (44517) يقرلا رمع وبأ 4

 (يئاسنلا)

 (شكررا٠؟ : بطر

 (شا' /را" : قت )و « (ش4 /رال: هت )و . ( ش7 /ر” : سق)

 هدلوم « يقرلا « مهالوم ؛ يلهابلا « رمع نب لاله نب ءالعلا نب لاله , رمع وبأ

 - اهدعب : ليقو «  نيتئامو نينامث ةنس مرحملا ثلاث يف يفوتو « ةئامو نينامثو عبرأ ةنس وحن

 . قودص « ةرشع ةيداحلا نم « ةئاملا براق دقو

 نب ديعسو 2« (779 قت) رمع نب صفحو « (151 قت) شايع نب نيسحلا: نع ىور

 رفعج نب هللا دبعو ؛ (50/“ قت)و 2 (١ا/5 هت)و . (1١؟859 ست) ينارحلا دقاو نب كلملا دبع

 يلهابلا لاله نب ءالعلا هيبأو ء (س) و . 86١0( هت) ملسم نب نافعو ٠ (108 هت) يقرلا

 . ( سو « ( لال14و 07"1و مكحو "١مل هت)و 2 (149510/ ستق)

 ينيئارفسإلا ةناوع وبأو © (418/119/) « رازبلا دنسم » رازبلا ركب وبأ : هنع ىور
 . (598/80/1) « ةناوع يبأ دنسم »  هدنسم يف هنع رثكأ دقو

 ًاقودص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 الف « هيبأ نع ةركنم ثيداحأ ىور ؛ سأب هب سيل « ظافحلا هيلإ لحر ؛ ًاظفاح « ًاحلاص

 . !؟ هيبأ نم وأ ! هنم بيرلا ىردُي

5 



 ءاملا باب . ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ءاملعلا دلوم ١» و )54/9//١15751( : تاقثلا ١ و « ا ١ ليدعتلاو حرجلا 0 :ريظناو

 ١و 2 ( 5579/945/90) «لاصمكلا بيذهت ١ و 2« (181/404/؟ ) : داشرإلا »و « ( 7٠7/؟ ) « مهتايفوو

 )804/١/ « ريسلا »و « ( ؛5ال١/1/470 ) « ىنكلا درس يف ىنتقملا » و « ( 511/١//7 ) ؛ ظافحلا ةركذت

 نيثدحملا تاقبط »و ع( 7005/841/5) « فشاكلا »و « ( ؟؟ا/"/1#١ه/4 ) « لادتعالا نازيم »و ء( 1١4

 , ( /"14”/هال"/١) « بيذهتلا بيرقت ١و 2 (1"ه/١0/1)« بيذهتلا بيذهت ١و « ٠1/1/2

 /؟١/8 ) ؛ ظافحلا تاقبط هو ء )#/١١١٠/80( « دشرألا دصقملا» و « (017/571/90) « نازيملا ناسل »و

 . )7044/01١( « يربطلا ريسقت لاجر »و ء ( 4

 ءةمامع <اماق

 (؟١5١) يميمتلا يرسلا وبأ "6

 (نوقابلاو , دابعلا لاعفأ قلخ يف يراخبلا)

 ( شا“"ها/ر#6١ : بط )

 (شا/ر4 قت)و ١ (ش ال/ر18 هت)و ء (ش ؟/ر١١ خت)و « (شا"ه /را"ال4 ست)

 ظفاحلا ٠ يفوكلا « يمرادلا « يميمتلا ٠, بعصم نب يرسلا نب دانه . يرسلا وبأ

 نيعبرأو ثالث ةنس يقوتو « ةئامو نيسمخو نيتنثا ةنس هدلوم : ةفوكلا بهار « دباعلا « دهازلا

 . ةقث « ةرشاعلا نم « ةنس نيعستو ىدحإ وحن نع « نيتئامو

 ست) [ يبضلا ديمحلا دبع نبا ] ريرجو . (2848 ست) ىسيع نب قاحسإ : نع ىور

 صفحو . (س . ت)و . (االالا ست) يندلا ليعامسإ نب متاحو ء(11748و 11707و ١؟هالاو 6

 , ةماسأ يبأو 2( (11289178و !88815و ١7557١9 4١14١و 7١لهدو !١؟84١و ١١م8هالو 5867 ست) ثايغ نبا

 و(7١؟454و ١؟١١4و ١؟8١4و ١١"ةرىخو ١؟١"ةكو ١١ 8ه5و ١١ 8هدو 84١١هو 78م4 ست) ةماسأ نب دامح

 و ؟408و ؟١٠١٠ ست) ميلس نب مالس صوحألا يبأو ء (ت) . (1449و 1441و 61١7و ١44! بهت)

 و ١؟؟84و ١٠م4ل١و 4565و 8455و ال4 ١5و 59١5و هاالاو 444غ4و 4438"و 1574و 5١44و 45: ١و 15

 و ا3ا75و اكو ١551١"و ١"؟5"١و ١؟الادو ١؟هلاو ١؟ت7"و ١؟4ا/4و ١؟4150هو ١؟47"و “١194.7

 و 1554و ؟4هكاو ؟؟64١1و ؟١:1لا١و 4"7الو 451"73و 4"7تهعو 4417"73و 4"97" و 7 ١ا/الالو 5

 و "71دالو "اخلؤو ")ال91 "؟دكقو "اناكمو !1944!9و !ةددو ؟خلكلو ؟خححتو 731/74

 ظ



 يربطلا خويش مجعم ءاشلا باب

 و ”1"15و "555"و "55١4و ""هذ454و "7585و ""1همو "؟9454خو "5938و "١595و "؟؟58خقو 9١"

 و "8145و "الاكة4و "مةمو "”كالالالو "؟الاللو ”ككالالو "١516و "هزخمو "6454و "هاكدحو "544

 والا؟و "اه قت)و 2 (7856و ؟١ه5و ؟١5ههو ١؟ا8و !١هخءو !١5 هت )و . ( "الم14و "الؤا١و ظالالكه

 ء (س . ت)و . (”875 ست) ةنييع نب نايفسو .(4.م. خع)و 161/١(. خت)و .(١٠"4و 4

 2 (40"17و 7845و 7484 ست) يعخنلا هللا دبع نب كيرشو . (1١؟585 ست) ةريغملا نيبو هنيب ٍطقَسو

 م)و 2 (108"1و ١؟405و 1118١ ستر مساقلا نب رثبع ديبز يبأو ء(س ات اءد)و .(ه55/؟ خت)

 يبراحملا دمحم نب نمحرلا دبعو . 08644 ست) ةبتع نب نمحرلا دبعو ء(قء لس ءاتء دع

 2( (ت)و . ( "15و 5م95و 7885و 584٠ ست ) ناميلس نب ميحرلا ديعو .(د)و . (90"58ل ست)

 17455و ١١1ه ست) كرابملا نب هللا دبعو . (س . تاء د) . (1١؟485 ست) برح نب مالسلا دبعو

 5864و 5884و ؟الالءو ؟ا/كالو ا؟الك5و ؟ال56 ست) ناميلس نب ةدبعو .٠ (د «م)و ,2(١؟604و ١؟4ة5و

 و 1؟4تو 17١"الاو ١ 7""ا١و ١؟715و ١؟145و ١175١١مو !9١١هو 55١١١و 7١55و ؛4"محو "١" ١و 1835و

 5865و 88 ست) ديمح نب ةديبعو 4(2 2 م)و .2 (0١198و 44١7و 7١18 هت)و 2 (1110/5و 00/١

 نب يلعو . (س)و 2 (7١؟547و ١؟8715و ١؟هالدو !؟45+و ١؟1444و !؟35١و 958١١و 9١١؟الو "١١كو

 و 1؟1475و ١١89 ست) يخلبلا نوراه نب رمعو . (ت . م) . ( ؟1/7و ؟0/ه5و ؟444 ست) رهسم

 ةبقع نب ةصيبقو ١ (ت)و .« (11168١و 1١15 ست) سئوي نب ىسيعو . (ت)و . (1؟457و 1

 ءد)و 2 (١"858و 55١"1"و ١"4مهو ١"؛هالو 14و ١"؟9هو ١1"11/8*و ١١؟١١1و ؟الهؤو الاله ست)

 و 118:5و 4"ال؟ ست) ناوزغ نب ليضف نب دمحمو ء (18070و 1١858 ست) نوراه نب ثيلو . (ت

 « (01؟همحو ١/84 ست) يرازفلا ةيواعم نب نآأورمو . (ت .د)و . (6:0"0١1و ١"؟الاو ١؟4الفو 49

 نب عيكوو . (س ءات)و . (1؟488و 744١او 5١٠110و 18580١و ١١١الا/ ست) ريشب نب ميشهو

 1310و ؟1ىكو ١184و 1860و 1844و 1815و 7898و ؟١8 4و ؟الا/غو ؟الا/؛و ؟الهالو ؟اله١ ست) حارجلا

 و ١١١83١9 5474و ؟١5"و ١١45و ؛"ة4و ؛"ة1و ؛"خحو "ىل"و "خللو "خحؤو "١1و ؟خقكو ”؟8هالو

 و 96١١ه"و ا١ا9١م١و +١١5١ 4و ا١١الا؟و 5١١مهو ا١ا5١كالو ١١١"؟و ١١؟١هو ا99١1١١"و ١١١ 84و /١١141

 "هود



 ءاحلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و11144, 1150و 181176و 18115 17119 1؟ههزو 1؟١هالو 17:ههو 11-"4و ا1ةلكو 11451
 و ١؟5:4و ١؟5١4و ١؟١4ءو ١١18959 851١و 4١و 17و 1 م“كو 17و 1و ا

 و ١؟١45و ١؟45الو ١١5559 ١؟8"4و ١؟4"الو !١؟1"و 14758١١و 7١؟477و ١؟١47و 748١و 5

 و 1844١١و ١؟554و 7١؟5١51و ١؟هدالو ١؟هداو ١؟4ة١5و ١؟4414و !١؟4م“"و ١؟45الو ١؟45هو 0

 و "١ ءهالو ١؟ةحاو ١؟١١9و ١؟مالهو ١؟الالالو ١؟؟هكو ١؟؟7مو ١١؟1الو ١؟هذ15و !7١؟هالؤو ١؟ه5“

 و ١؟5ك4و ١"4ةدو 14 خ#و ١"4هدو 18"خ4و 1"1مالو 11و 1 1/خو 1145و 17و تك

 ؛ء(قء ساءت اءد)و .ء (0557/5و١/91 خت)و . (؟1988و 458هت)و ١ (1ال115و 1005و

 و 7978و "81و "5811و 7805و "خءدو "خ24و "خ07 749" ست) ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىيحيو

 و ١؟654و ١؟6م5و ١؟0475و ١؟ه١4و ١؟ه4و ١؟هلالو ١؟674و ١؟هلالو 18١١و ١١١همخو ١١18#

 و 155١و 151١و ١ ؟58"١و )1515و 1754و 517١و 17514 ١١75١و ١؟هرقو ١؟ةرزدو ل

 2 (18418١و 784١و ١؟الخمزو ١؟1/85و ١1؟1/84و 1؟/؟4و 11/ا“و 1و 1754و 554١و 7#

 ىلعيو . ( س . تام )و .( 1984و ؟ةالؤو ١7و 1١١7و ١7ه1غو 3045و 77و ١9و 3١7١ هت)و

 ريكب نب سنويو ء(5940و 5037و 560هؤو 50" هت)و 2 (50١ه1و 45٠00 ست) يسفانطلا ديبع نب

 714١و ١؟؟11و 1؟؟11و ١؟190١و ١؟154و 1؟158و 15١1ا/لةو 11515 65١١و ؟8610 ست) ينابيشلا

 ءا(1"الهحو 1"ه475 وا "1١و "1و ١؟856و 7874١و ١؟هالالو ١؟تلحو ١؟س#و ١؟"الؤو 774١الو

 خت)و ١ (7:0419و 0١" ست) شايع نب ركب يبأو : 1147١ ست) عيطم نباو ء (ت) 454/١( خت)و

 (1؟1"4و ١؟"56 ست) رمحألا دلاخ يبأو ء(س ا د)و . (١/145و ؛١/5و 4١ /١و "هاو ؟١/لو 5/1

 و 444١و ١/5١ ست) ريرضلا ةيواعم يبأو 2 7081١ ست)- بوسنم الو ؛ ينكم ريغ  ةديبع يبأو

 845١١و ١١ا/ةالو !١ال١5و ١١1/439 1١7١1"و 40"4و 4"خحو "١5و "خو" دالو ؟خخمو ؟مم)و 7

 وا (١"585و ١"4ه5و ١"19"و !"!هدو )؟مخ11/و1؟414و ١؟1١4و ١؟"*"7و ١5١41١9 1944١و 115ا1/و

 هلعل - يزارلا ىيحي يبأو ء(س اء تا د)و 41/١(. خت)و . (55١7و 09١5و ١7“و ؛ه4هت))

 . (١؟9١ ست)  ناميلس نب قاحسإ

 فسوي نب ميهاربإو «٠ (191/07ه/1) « كردتسملا ١ بلاط يبأ نب ميهاربإ :_هنع ىور
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 يربطلا خويش مجعم ءاهملا باب

 مااا هد/ا) ىلعي يبأ مجعم 0 ىنثملا نب يلع نب دمحأ ؛ ىلعي وبأو ل( جرختسللا»

 نئس» يميمتلا يرسلا نب ىيحي نب يرسلاو 6 ل جرختسملا» نايفس نب نسحلاو

 نب نارمعو « )1١118/١7/1( « دمحأ دنسم » لينح نب دمحأ نب هللا دبعو ء )5/1١5/1( « ينطقرادلا

 /) « كردتسملا ١» لماك نب سودبع نب دمحمو (1117/1078/7) «نابح نبا حيحص» عشاجم نب ىسوم

 ٠١14/١ ) ؛ جرختسمللا ١ ىيحي نبا دمحمو ؛ )51١/90/4/١( ؛ كردتسملا» رصن نب دمحمو 26 89

 . (هث١41/غ8/4 ) : ةناوع يبأ دنسم ٠ يزجسلا دواد وبأو ء(9هد/

 ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . دانهب مكيلع : لبنح نب دمحأ لاقو . ًاقودص

 . « دانهل هميظعت ًادحأ مظعي اعيكو تيأر ام ٠ : ديعس نب ةبيتق لاقو

 , (ديمح نب دبع) راصف )١١١95( رثألا يف (ديمح نب ةديبع) هخيش مسا فحصتو

 . ملعأ ىلاعت هللاو . هتبثأ ام حيحصلاو

 ١و ؛ (1884/114/8) « ريبكلا خيراتلا ١و « )1١1١4/445/1١( « مدلا رحب باتك » :رضناو

 /106/1) « ةدرفملا ءامسألا ١ و ء« (1847/411/1) « ءامسألاو ىنكلا » و « (1556/580/؟) « ريغصلا خيراتلا

 مهجرخأ نم ةيمست هو « (17745/147/4) « تاقثلا »و (201/114/4 ) « ليدعتلاو حرجلا هو ء (4

 )١/ « ملسم لاجر هو « ( 447/144/١ ) « نيثدحملا ءامسأ هبتشم » و « (1888/؟١/00) « ملسمو يراخبلا

 ) « ظافحلا ةركذت هو ع« ( 5750/11/9١ ) « لامكلا بيذهت هو ء ( هالذ/؟ ) « داشرإلا »و « ( 8/08

 )١ « ىنتقملا »و . (١1؟١/4/41) « نيثدحملا تاقبط هو ء )1١18/158/1١١( « ريسلا هو ء(5

 بيرقت ١و 2« )1١9/57/١١( « بيذهتلا بيذهت ١ و 2« (84/5//0481) ٠ فشاكلا هو ء (؟185/560/

 )71701/0101١( « يربطلا ريسفت لاجر ١» و . )200/914/١( « ظافحلا تاقبط ه و « )0/70/0174/١( « بيذهتلا

 مهمه »© ؟ ©

 : هيخأ نبا نبا ؛ هدلبو . هبقلو . همساو . هتينك يف هقفاو دقو

 « يميمتلا يرسلا نب ىيحي نب يرسلا نب دانه . يرسلا وبأ 2 زييمت -5

 ثيدحلا يف ًارسَع « ةقث ناكو « ةرشع ةيناثلا نم « ةئامثالثو نيثالثو ىدحإ ةنس يفوت : يفوكلا

 نب هللا دبع ديعس يبأو 2 يميمتلا يرسلا نب ىيحي نب يرسلا هيبأ : نعع ىور
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 ىبأ نبا) ب فورعملا يرسلا نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ « هيخأ نبا : هنع ىور

 . هريغو (مراد

 )5/١١/ «بيذهتلا بيذهت» و « )5504/91/١0( «لامكلا بيذهت» : يف ةيزييمت ةمجرت هلو

 .( ا/"١71/هال؛١/4 ) « بيذهتلا بيرقت ١و « 0٠

 ١" هت ) رشب نب مثيهلا : ١751١(

 ) شا/را هت : بط (

 دمحم وبأ « فورعم نب رشب نب مساقلا : - ميحصلاو  فورعم نب رشب نب مثيهلا

 يدادغبلا )٠1١5١14( « مقرب هتمجرت تضم دقو )541( .

 هت ) ربنع نب دوسألا : نع ىور 1١09/51١( .

 يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور .

 لاجرلا بتك يف ركذ ىلع الو « ةمجرت ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 وه يربطلل رخآ خيش مسا نم ًافحصم همسا نوكي نأ لامتحاو « يدي نيب يتلا ثيدحلاو )

 يف رشب نب مساقلا تمجرت دقو « فورحلا براقتل ديعبب سيل ( فورعم نب رشب نب مساقلا

 مقر ةمجرتلا ) )14١اذه يباتك نم .

 مسا يف هفلاخيو « هيبأ مساو , همسا يف هقفاوي يناهبصأ لجر مسا ىلع تفقو دقو

 ش : وهو هرخأتل لاحب وه نوكي نأ نكمي الو . هدج

  5دلاخ نب رشب نب مثيهلا ءرصنوبأ -زييمت .

 .نييرصبلاو . صفح نب سيقو « كرابملا نب نمحرلا دبع : نع ىور

 دوراجلا نب يلع نب دمحم : هنع ىور .

 الو ا "14 1/؟ها//» ) , ناهبصأب نيثدحملا تاقبط : : رظناو .

 هدد هج © #9 © ع
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 (57174) يدسألا مساقلا وبأ

 (ةعبرألاو , ملسم)

 ( شا" / راو : بط )

 (شا١ /را١ قت)و ( ش١ /را هت)و (شا /ر” خت)و (شا" /ر6١ ست)

 « يدسألا « لاله نب ىلعألا دبع نب لصاو . دمحم وبأ : ليقو  مساقلا وبأ

 . ةقث ٠ ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو عبرأ ةنس يفوت : لصاو نب ىلعألا دبع دلاو « يفوكلا

 و 590/4 ست) ليضف نب دمحمو . (45؟0 ست) زازبلا مسافلا نب ديبع : نع ىور

 و "4هالاو "65١١و ؟55١41و ؟7مدالو ؟ال)"الو ١؟هككو ١١١ 4هو 9١١مها١و ١ء١لتكو 45١١و

 ست) حارجلا نب عيكوو 5(2 2 م)و ؛ ( "ةلاو 18/١ خت)و ,(ة51؟ قت)و . (14507بىهت) و . 22

 . (س)و ع ( "ال159و ”؟ةال؟

 ٠ يزاوهألا دمحأ نب نادبعو (11170/981/) « تاقثلا ١ نايفس نب نسحلا : هنع ىور

 . (819ه/498 /5) « كردتسملا» يمطخلا قاحسإ نب ىسومو « )181١7/5٠١/5( « ريبكلا مجعملا

 , ّةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ًاقودص

 « « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ : تلق

 ةمجرت يف كلذ تنيب امك هنبال امجرت ثيح ًادحاو ًاخيش (ىلعألا دبع) هنباو هاربتعا امهلعلو

 . باتكلا اذه نم ١50( مقر هنبا

 بيذهت»و 2 (15155/81/94) « تاقثلا ١ و ء« (151/86/9) « ليدعتلاو حرجلا ١ : رظناو

 هو 2 )١0/9/47/1١١( « بيذهتلا بيذهت ١» و « (5079/947/9) « فشاكلا»و « )5571/1504/5١( « لامكلا

 .(7/781/ها/١/9) ؛ بيذهتلا بيرقت

 ه «© ه8 5 © © ©
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 واولا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
2 

 (؟1744) ينوكسلا مامه وبأ "5

 (ةجام نباو . يذمرتلاو . دواد وبأو « خيراتلا يف يراخبلاو . ثيداحأ " : ملسم)

 (شا١٠/رك١ : بط)

 (شال/راك : قت )و ,« ( شا" /رو : ستر

 « يفوكلا « يدنكلا ؛ ينوكسلا ٠ سيق نب ديلولا نب عاجش نب ديلولا , مامه وبأ

 . ةقث ١ ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو ثالث ٌةنس يفوت : دادغب ليزن

 ع (180 قت) [ثايغ نب] صفحو « (184 قت) تارفلا نب قاحسإ ميعن يبأ : نع ىور

 (١151و 1١8 قت) سيردإ نبا [هللا دبع] و 1814١( «٠ ست) ينوكسلا ديلولا نب عاجش ردب يبأ هيبأو

 « (14548 ست) يرصملا بهو نب هللا دبعو ء (177و ١هالو 55١1و ١48 قت) كرابملا نبا [هللا دبع] و

 قت) [ فافخلا] ءاطع نب باهولا دبعو ١٠١ و1١4( «٠ قت) يبراحملا [ نمحرلا دبع] و ء(د« م)

 نبا] ميشهو « (ق)و ء ( 804او 4115و 5/45 ست)  لصوملا يضاق  رهسم نب يلعو ع(

 .(ل57و 50١1و 45١1و ١4١1و 9"1 قت) [يطساولا ريشب

 )٠١/ ١45/ « يقهيبلا ننس » رابجلا دبع نب نسحلا نب دمحأ نب دمحأ : هنع ىور

 نابح نبا حيحص » نايفس نب نسحلاو )1١184/114/0( ٠ « يقهيبلا نئس ٠ نانب نبا قاحسإو

 نب دمحم نب نيسحلاو « (1515/49/7) « كردتسملا ١» يرمعملا يلع نب نسحلاو 2820 ٠/20

 دبع نب يلعو : )01/١( « ةيلحلا ٠ لبنح نب دمحأ نب هللا دبعو 2 )7/42/5078/1١( « جرختسملا» متاح

 5017//) ؛يقهيبلا ننس» دمصلا دبع نب يلعو « (510/844/5) ؛ نابح نبا حيحص » يرئاضغلا ديمحلا

 0 ا «يقهيبلا نئس» رافصلا بوقعي نب دمحمو ع /١10(

 ًاقردص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 « ائيدر اذخأ ثيدحلا ذخأي . سأب هب سيلو . هب سأب ال . هب جتحي الو ٠ هثيدح ُبَكَكُي

 ؛ هب سأب ال : لوقي ناكو . طق ًءوس هيف نيعم نب ىيحي لاق امو « لبئح نب دمحأ هيف ملكتو

 . عيكو يبأ حارجلا يف هنوفعضي اوناكو . تخب هل سيل « بذكي نمم وه سيل
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 يربطلا خويش مجعم تحت نم ةانثملا ءايلا باب

 هيبأ نع « هنع (؟؟87/1//1) « ريبكلا خيراتلا » يف يراخبلا ىورو : تلق

 5و 2 )1١51/551/1١( « مدلا رحب »و ع (951/7و , 74/7) ٠ ىربكلا تاقبطلا ه : رظناو

 /"4؟/5) « تاقثلا ةفرعم هو 2 (7505/888/1) « ءامسألاو ىنكلا » و« (؟944/97/8/1) ٠ ريغصلا خيراتلا

 ؟) « مهتايفوو ءاملعلا دلوم » وء (1514/170/4) « تاقثلا ١ و « (؟8/0/4) « ليدعتلاو حرجلا ١و « 0

 ) (ملسم لاجر» و « (559/1//17010) « نيعباتلا ءامسأ »و )١15١7/1147/1( ؛ تاقثلا ءامسأ خيرات هو ٠ هم

 و (2791/181/7) ؛يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا » وع (/070/47/1) «دادغب خيرات» و ء (74/0

 نم هو 2 (5110/174/7) «ىنتقملا» و 5078/90(2؟/5) ١ فشاكلا ١ و « (51704/؟؟/91) « لامكلا بيذهت »

 « ىنغملا هو (37/907*9887/1) « نازيملا »و (١1؟١0/41/1) « نيثدحملا تاقبط »و « )951/140/1١( « هيف ملكت

 )١/ « بيذهتلا بيرقت هو 2 (١؟17١77/7947/1و 2 )7١/114/١1١ : بيذهتلا بيذهت هو 2 (5858/1/7/1/9)

 . ( ؟الاله/هالال ) « يربطلا ريسفت لاجر ١ و « ( 5154/157/10 ) « نازيملا ناسلأ ١و :« ( 4/8

 ( ىيحي همسا نم) ءايلا باب -[10]
 (84) يدوعسملا ىيحي "15

 (يئاسنلا)

 (شء' / را"ث : بط)

 (شا/را : قت)و ء(ش ؟/ ره :هت)و «(ش ا١/رك4 : سقر

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب نعم نب ةديبع يبأ نب دمحم نب ميهاربإ نب ىيحي

 .قودص « ةرشع ةيداحلا نم : قوكلا 3 يدوعسملا « دوعسم

 و 8710و ه9815و 86 ست) نعم نب ةديبع ىبأ نب دمحم نب ميهاربإ هيبأ : نع ىور

 574١و 75 1/و ؟؟؛؟١ الو ؟ الذكور 5111و ؟الا خو 71١ خكو 7؟571/5و ؟١١1؟4و #1١88 ؤال4؟و م17

 ور 5هككعو "9921و "9"خخلو ”؟لكالو ”"9هكالو "!15415و "١51١و ”"١151١و 1١١5و ؟١986و ؟الث45و

 و ؟ة؟١الو ١95١و 4١9١و ا4١الاو 4١٠١و 1588و ١٠١١ هت)و 2( "86 قتر)رو 2 ("87515و ""4مخ15و "1

 . (776 هت) نعم نب ةديبع ىبأ نب دمحم هدجو / (84

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هع ىور
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 تخ نم ةانشملا ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . ؛« قودص » : رجح نباو . يئاسنلا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 بيذهت ١و 2 (157145/570/9) « تاقثلا ١ و « )4//210/1١71( « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 (/4948/010) « بيذهتلا بيرقت ١و 2« )1954/154/1١١( ؛ بيذهتلا بيذهت ١ و « ("1/الا//81//140) « لامكلا

 . )3745/08١( «يربطلا ريسفت لاجر هو

 (مما/#:) يناسقرقلا ىيحي

 (شا"/ر؟ : بط )

 ( شا /را : هت)و .(شا/ر١ : ستر

 ع هفرعأ مل « ةرشع ةيداحلا نم « يناسقرقلا «  ريشب : ليقو  رشب نب ىيحي

 « راثآلا بيذهت» يف رخاو « رثألا اذه ريغ ىلع « ريسفتلا » يف هل فقأ ملو ٠ ةمجرت هل دجأ ملو

 تايورم يقابلاو « هنع تكسو (؟١/49) الوكام نبال « « لامكإلا » : يف ةبضتقم ةمجرت هلو

 ٠» هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو « هذيمالتو هخويش مجعم اهنم تجرختسا ؛« بتكلا يف

 /ه١07/؟) « راثآلا بيذهت ١ ل هقيقحت يف ركاش خيشلا هلبق نمو (405/57) « يربطلا ريسفتل

 . ءيشب هتمجرتل < (107

 لزانم نب فسويو ع (مما/ا»»٠ ست) يومألا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع :_نع ىور

 نب ديعسو « (107/114/8) ٠ تاقثلا ٠ يرصبلا يدوعسلا ميمت نب بلغألا نب نابحو ١9 هت)

 يناسقرقلا بعصم نب دمحمو : )58/1١1١//701( ( لامكلا بيذهت » كلملا دبع نب ماشه نب ةملسم

 ةملس نب ديلولاو )١178/9( «٠ « ةباحصلا مجعم » يرازفلا ةيواعم نب ناورمو « (01/1) « لماكلا »

 . )58/1١1( « لامكلا بيذهت ١» - ندرألا يضاق - يماشلا

 و ٠ (15/0) « لماكلا ١ [يمدادجلا] دمصلا دبع نب نيسحلا نب دمحأ: هئع ىور

 نب يلع نب دمحأ نب يلعو (144/1) ٠ لامكإلا » يزارلا ريشب نب قاحسإو ٠ (60/) « نيحورجملا »

 خيرات ٠ يعيبرلا نسحلا وبأ بوقعي نب يلعو 51/١( ) « لماكلا » بلح ليزن - يناجرجلا نارمع

 خيرات » قارولا ىنعسرلا بيطلا وبأ ىسيع نب نادمح نب دمحأ نب دمحمو (0170/1910/417) « قشمد

 "< ها/



 يربطلا خويش مجعم تحت نم ةانملا ءايلا باب

 . (178/؟ ) « ةباحصلا مجعم » يرصبلا ناذاشو (هموا/ممسعل/ها) ( قشمد

 )١/ الوكام نبال ؛ لامكإلا ١ يف الإ ةمجرت ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 . هذيمالتو هخويش مجعم اهنم تجرختسا تايورم يقابلاو ؛ هنع تكسو (4

 (178117) ينابيشلا ايركز وبأ - "5

 (ةعبرألاو . ملسم)

 (شا/رحك:بط)

 (شا/را :قت)و0٠(شا/را:هترو .(ش'",/رك : ستر

 - ينابيشلا : ليقو - « يثراحلا « يبرع نب بيبح نب ىيحي « ايركز وبأ

 . ةقث « ةرشاعلا نم « اهدعب وأ 3 نيتئامو نيعبرأو نامث ةنس يفوت : يرصبلا

 وا ( "لم"ؤو ”"١49مو 4١هءكاو ؟1؟؟١ و الث)ا0/ ست ) ثراحلا نب دلاخ : نع ىور

 بامهولا دبعو .2(دع0م)و . (؟#8510 ست) ةدابع نب حورو .(س ءاتاءدءم)و . ("0١/هت)

 . (064 قت) [ يفقثلا]

 دمحم نب ركبو ع )18051/581/1١( « كردتسملا ١ بلاط يبأ نب ميهاربإ : هنبع ىور

 « (4441/95/9) ٠ يقهيبلا نئس » رصن نب دمحأ نب رفعجو « (4514/40/5) « ريبكلا مجعملا : زازفلا

 نامثع نب دمحأ نب لهسو . (8850/145/ه) ٠ ةناوع يبأ دنسم ٠ يزورملا ثيللا نب نسحلاو

 « (44//00/؟) ؛ نابح نبا ميحص ١ ةبطحق نب هللا دبعو )05/501/1١*( « كردتسملا » يطساولا

 « ةناوع يبأ دنسم ٠ ءاجر نب دمحم نب دمحمو ع (4441/47/9) « يقهيبلا ننس ١» دمحم نب هللا دبعو

 . ( 0085/44 /م) « ةناوع يبأ دنسم ٠ يرتستلا نارمع وبأو « (850/19/ه)

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت: حيرجتلاو ليدعتلا

 . ًانومأم « ًاقودص

 . (رحب) ىلإ ىيحي نم (1857 ست) مقر رثألا يف همسا فحصت دقو
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 تحت نم ةانثملا ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 »و © (4//081/1510) « ليدعتلاو مرجلا : و ؛ (؟91/87/1) « ريغصلا خيراتلا ١ : رظناو

 « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو 2« (1818/800/1) « ملسم لاجر » و 2 (17748/170/4 ) « تاقثلا

 ريس »و ء( )8/5١”١194/5” ؛ فشاكلا»و ء(7805/51/91) « لامكلا بيذهت ١و 2 (14ه10/551/1)

 ٠0 )١/ بيذهتلا بيرقت ١و 2 ( 780/17/1١ ) « بيذهتلا بيذهت هو ء( «٠ )71/1١95/1١ ءالبنلا مالعأ

 . (5801/887 ) « يربطلا ريسفت لاجر »و « 450/5٠١/1١( ) « ظافحلا تاقبط ءو 2(

 )51١( رازبلا ىيحي "5

 ( ةجام نبا )

 (شك/ركا : بطر

 (ش#ه / رآل : هت )و . ( ش4 /ر54١ : سق)ر

 عبرأ ةنس يفوت : يطساولا «  ةلمهم ءارب  رازبلا ؛ نوميم نب دواد نب ىيحي

 1 . ةقث « ةرشاعلا راغص نم نيتئامو نيعبرأو

 نب قاحسإو « 1١15( هت)و « ١١١48( ست) ةبنادرم نب ديزي نب ميهاربإ : نسمع ىور

 ةماسأ نب دامح ةماسأ يبأو ؛ 51١/( هت)و « (045594و ؟0104و 1819و ٠١١ س) قرزألا فسوي

 و 5917و 24١ هت)و ع (6017هو !”ة444و 4"7مكو ؟8/١و ؟١/هو ١/م8“و ؛4غه4و 4١ م4خو ه١ ستر

 ع ("090/4 ست) ناطقلا ديعس نب ىيحيو « (/707 هت) ريرضلا مزاخ نب دمحم ةيواعم يبأو 2مل

 . (1454 هت) يريبزلا دمحأ يبأو

 نب نيسحو 2 )11747/190/1١( « ريبكلا مجعملا ٠ نازولا دمحم نب بويأ : هنع يور

 /454) ؛ لامكإلا ١ لبنح نب دمحأ نب هّللا دبعو ٠ (/5؟/807/9) « ريبكلا مجعملا » يطساولا قاحسإ

 . (7//30757/1910) « رازبلا دنسم د رازبلا ركب وبأو ع (ةالد

 . ؛ ثيدحلا ميقتسم » : لاقو « تاقثلا » يف نابح نبا هركذ : دلاو ليدعتلا

 يطساولا « نوميم نب دوأد نب ىيحي » : (؟١40/9) « لامكلا بيذهت »يف يزملا لاقو

 . « نيتئامو نيعبرأو عبرأ ةنس . طساوب تام « ةجام نبا : هنع ىور « يركسعلا « رقسلا وبأ
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 يربطلا خويش مجعم تحت نم ةانثملا ءايلا باب

 « ( دادزي نب ىيحي ) مهيف ركذي ملو ٠ « لبنلا خياشملا » يف مساقلا وبأ هركذ اذكهو

 يركسعلا رقسلا وبأ وهو « دادزي نب ىيحي : نع ىور امنإ « ةجام نبا نإف ؛ هماهوأ نم كلذو

 ةمركع نع « بويأ نع « مزاح نب ريرج نع « دمحم نب نيسح نع « ادحاو اثيدح هنع ىور

 . « ةهراك يهو اهجوز اهابأ نأ تركذف ولي يبنلا تتأ اركب ةيراج نأ » : سابع نبا نع

 (دواد نب ىيحي ) ةرخأتملا مسنلا ضعب يف عقوو « ةميدقلا لوصألا ةماع يف وه اذكه

 فرعُت الو , يركسعب سيلو ٠ يطساو (دواد نب ىيحي) نإف . أطخ وهو « يركسعلا رقسلا وبأ

 . يزللا مالك ىهتنا . ٠ ( نوميم نب دواد نب ىيحي) : وهو « ةينك هل

 0 يناثملاو داحآلا ١ يف مصاع يبأ نباو © )5١8/١( ه طساو خيرات ١ بحاص هّبقلو : تلق

 . (رازبلا) ب ( دحر:

 ينثدح) اذكه يقبف « (ىيحي) مسا « (؟980١ : ست) مقر دانسإلا نم طقس هلعلو

 . لامر مقر هدعب يذلا رثألا هديؤيو ُهرْزَعُي ( .. لاق يطساولا دواد

 . (يطساولا  هلعل  دواد ) ةمجرت )١١١( ٠ مقر ةمجرتلا يف هيف لوقلا تلصف دقو

 /454) « لامكإلا» و , (١؟9ه/91) « لامكلا بيذهت هو 1(١2هه/57/9) ؛ تاقثلا ١ : رظناو

 بيرقت هو 2 ( )744/180/1١1١ « بيذهتلا بيذهت »و 2« ١174/441/١( ) « ةعفنملا ليجعت هو « (ةال١

 . (18014/087) : يربطلا ريسفت لاجر » و « 041/590/١/( ) « بيذهتلا

 ليقو يركسعلا « دادزي نب : ليقو  دواد نب ىيحي . رقسلاوبأ -زييمت 7

 /7؟/#) « لماكلا » يف ةلمهملا نيسلاب  (رقسلا ايأ) يدع نبا ىنكو « قارولا  يدادغبلا :

 . ( يدادغب) هبسنو ( قارولا) هبقلو  ةلمهملا داصلاب  (رقصلا ابأ) (0//40و ء ١؟4/هو ءه35

 ءم م مق امام

 (؟؟44 هت ) يواركبلا ايركز وبأ "4

 ( ةجام نباو ١ ىئاسنلاو . يذمرتلا )

 ( شا/را" : هت : بط)

 "ع5 و



 تحت نم ةانثملا ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ه هع

 « يشرقلا « دايز نبا  ةلمهملا نوكسو « نيتمضب  تّسرُد نب ىيحي ٠ ايركز وبأ
 . ةقث ١ ةرشاعلا نم : يرصبلا « يواركبلا « يمشاهلا

 . (س 2 تزو 2 (1575و 7057و 5١49 هت) دانقلا كلملا دبع نب ميهاربإ : نع ىور

 . يربطلا رفعج وبأو ٠ ةجام نباو « يئاسنلاو ٠ يذمرتلا : هنع ىور
 . ةقث : هنوك ىلع هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تقفتا : حيرجتلاو ليدعتلا
 « فشاكلا ١ و « (08371/195/81) « لامكلا بيذهت ١» ء (177/579/9) « تاقثلا ٠ : ضناو

 . (/ه١/17/590) « بيذهتلا بيرقت ١» ؛ )45/1481/1١١( « بيذهتلا بيذهت دو ملجم 0

 هه. ه هو م

 ( 7) يعوبريلا ايركز وبأ- 4

 (يذمرتلا)

 (شم/ركف : بط )

 (ش" /را؟ قت )و (شد / ر17هت)و (ش١ /ر١ خت)و (شد /ردا" ستر

 « ةرشاعلا نم : ينوكلا 3 يعوبريلا « ريثك يبأ نب ةحلط نب ىيحي « ايركز وبأ

 و 7 ست) هللا دبع نب كيرشو 2« (1818 هت) ميلس نب مالس صوحألا يبأ : نع ىور

 و ماركو _زاهمو ؟"40و ؟"ةهك1و ؟مفهمو ؟١/841و 717غت37و ؟415"9و 1815و ١155و 5111

 2 (”0179 ست) سئوي نب ىسيعو 2ع (710١٠هت) ماوعلا نب دابعو .ء(ه816 هترو : ("6ه9او 4١

 و 15١ههو 44١١و 0807١7١و ١٠١1و ال"15و 8894و 5891و 7110و 45١ ستر ضايع نب ليضفو

 و 14ال58و ؟4ا/74و ؟؟هزهو ١٠هكالو ا١ذاهذكو )/ا41و ١الككؤو ١454179 14571و 5 1١48359

 و مدك1وو هالالالو "هو لو مهطلو _”11اكمو ؟"عدنخو ؟7كاؤملو 3؟5اهكو ”!50١١و 181559 6

 (14هل١ ضت)و , (؟ا95و ؟94١و 41١١و 48١٠و ة؛غؤو ١1و م4 هت) وع (518 قترو 2 (؟/ؤا/0١و

 نب ركب يبأو « (؟الالاو 16١ هت) ناميلا نب ىيحيو 2ء(0١814 قت)و 4(«2 ست) ريشب نب ميشهو

 . رغصم (ريكب ىبأ) ىلإ ريخألا رثألا يف فحصتو . (ت)و . (١7757و "1959و 19114و ا/9١8/ ستر شايع
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 يربطلا خويش مجعم تحت نم ةانثملا ءايلا باب

 مجعملا ١ يزارلا ملس نب نمحرلا دبعو ٠ (1؟6/4 ) « ءايلوألا ةيلح ١  لجعلا ديبع متاح نب دمحم

 رفعج وبأو 2 ("م57/4١/10/5) « طسوألا مجعملا ١ يزارلا ديعس نب يلعو 2 (07717/7؟ا//1107) ؛ ريبكلا

 . ( 01/907/88/5 ) ؛ طسوألا مجعملا د يمرضحلا هللا دبع نب دمحم

 سيل » اولاقف هنيهوت ىلع ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تقفتا : حيرجتلاو ليدعتلا

 هأطخو ؛ دينجلا نب نيسحلا نب يلع هبذكو « َقّنَو دقو . ثيدحلا حليوص « ُبِرْفُي « ءيشب

 . « يناغاصلا

 واع (557/160/4) « ليدعتلاو حرجلا »و 2 041/1١6 يئاسنلل نيكورتملاو ءافعضلا :٠ رظناو

 « لامكلا بيذهت ١ و 2« (7/18/1510/ ) « يزوجلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا ١ و « (1747/74/9) « تاقثلا»

 نازيم ١ و ( 5446/78/1 ) « ءافعضلا يف ينغملا ١ و « ( 5188/58/5 « فشاكلا هو « هدا مطهر

 ٠ )١١4/١١/ بيذهتلا بيذهت هو 2( 071/4م/ا/ ) « نازيملا ناسل هو ء (4044/"هال/4 ) ٠ لادتعإلا

 ١8٠١/085( ) « يربطلا ريسفت لاجر هو ءمسالو

 ه شه هه م ه ه

 يميتلا « يشرقلا « هللا ديبع نب ةحلط نب ىيحي .ةحلطوبأ زييمت -

 .ةقث ١ ةثلاثلا نم ىعبات ١ ىندملا

 . ىيحي نب قاحسإ دلاو وهو « ةيرملا ىدعس ؛ همأو « هيبأ : نع ىور

 . لالبو « ةحلط هانبا : هثع ىور

 ةفرعم ١و 2« (7011/187/8) « ريبكلا خيراتلا هو « (154/5) « ىربكلا تاقبطلا » :رظناو

 ١و ع (7١5؟/ه18/ه ) « تاقثلا ١ و « (571/10/4) « ليدعتلاو حرجلا ١ و « (1987/8914/1) « تاقثلا

 /"”4/9) « فشاكلا ١و ء (ة860/9ما//"١) « لامكلا بيذهت ه و ( )515/90/4/١ « راصمألا ءاملع ريهاشم

 . )01015/5917/١/( « بيذهتلا بيرقت ١ و )08/٠١4/١١”( « بيذهتلا بيذهت هو ع« 2117

 مم ه6 هه م6

 تنب نبا - « يدارملا . ىملسألا . ةحلط نب ىيحي . ةحلط وبأ -( زييمت - 8

 . ىرصبلا  نامهج نب ديعس
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 تحت نم ةانثملا ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
20 

 .  ليسارملا قو يبنلا : نع ىور

 »و 2 )5571/1١١/94( « ليدعتلاو حرجلا»و٠ (201/؟87/8) « ريبكلا خيراتلا ١ : رظناو

 . (1؟/5/5) « نازيملا ناسل ١ و « (581١1/هةهرثال) « تاقثلا

  "0٠يمهسلا ايركز وبأ )1١07(

 (ةجام نبا)

 (ش#* /را١ : بط)

 /ر'" : هت)و . ( شا"/رو : سق) ١اش(

 مهالوم 2 يشرقلا 2 يمهسلا ناوفص نب حلاص نب نامثع نب ىيحي ؛« ايركز وبأ )

 يمر « قودص « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نينامثو نيتنثا ةنس ةدعقلا يذ يف يفوت : يرصلا

 عيشتلاب ٠ .هلصأ ريغ نم ثدح هنوكل ؛؟ مهضعب هنيلو

 ست) ثيللا بتاك حلاص نب هللا دبع حلاص يبأ : نع ىور  1١٠١و 1١77و 5048و 5"7و

 /٠١(. (؟1/15و 5517 هت )و . (؟444هو ؟4444و ١ا/1"” ست ) يمهسلا حلاص نب نامثع هيبأو ١ (ق)و «

 ست) ريكب نب هللا دبع نب ىيحيو  2, 001١ءافعضلا يف ينغملا » مكحلا نب دمحأ يلع يبأو « )١/

  ».2يحلطلا يبيجتلا ىيحي نب ةلمرحو ١» نب هللا دبعو + (174/141/6) ؛ دادغب خيرات

 يرصللا مدكلا يبأ نب ىسيع ١» لامكلا بيذهت « )١/1971/901( ٠ نذؤملا ثراحلا نب دمحمو

 يرصملا ١» (585/؟؛ة/1#) « لامكلا بيذهت .

 يرهوجلا يلع نب مساقلا : هنع ىور ٠ يقميبلا ننس « ) » )15١81/0910//7نب دمحمو

 ثيدحلا لاثمأ » يلمآلا ميهاربإ نب قاحسإ « )١/19/00( ٠ ليعامسإ نب دمحم « هللا دبع وبأو

 خيرات » يناجرجلا نمحرلا دبع نب دمحم « ورمع وبأو ء (167/119/# ) « ينطقرادلا نئس » يسرافلا

 رصن نب دمحمو « (114/191/) « دادغب خيرات » يليقعلا ورمع نب دمحمو ؛ ا و/ا) ؛ ناجرج

 ء (م9/959/) « ةناوع يبأ دنسم » ينييارفسإلا ةناوع وبأو (404/5417/1) « ةالصلا ردق ميظعت » يزورملا
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 يربطلا خويش مجعم 1 تخ نم ةانتملا ءايلا

 ًاقودص : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تفلتخا.: حيرجتلاو ليدعتلا

 ريغ نم َثَدَح هنوكل مهضعب هنو ٠ عيشتلاب يمر « ٌرَكْنُي ام هل « ًايرابخإ ًاظفاح « ًةمالع

 تومبو « [رصم ينعي] « دلبلا رابخأب اماع ناكو. هيف اوملكتو « كلذ لجأل هيف نعْطَف « هلصأ

 . هريغ دنع دجوي نكي مل امب ثدحو 2« ثيدحلل اظفاح ناكو « ءاملعلا

 . (نامثع ) هيبأ مسا يقبو (؟5١7/1 هت) مقر رثألا يف (ىيحي) همسا طقسو

 هو 2 (9١5//؟) « مهتايفوو ءاملعلا دلوم دو . (؟1/107ه/9) « ليدعتلاو حرجلا م : رظناو

 /؟57/4 ) ؛ لادتعالا نازيم »و « (571/مال1/؟) ؛ فشاكلا هو ء ٠ )388/157/91١( لامكلا بيذهت

 يف ينغملا هو ء( 700/11/11 هيف ملكت نم هو 2 001/9 )١/: ءءالبنلا مالعأ ريس دو( 45

 )5414/١/ « بيذهتلا بيرقت ١و 2«( )415/555/1١ « بيذهتلا بيذهت هو © )١18/90/40/5/( « ءافعضلا

 . (5891/088 ) « يربطلا ريسفت لاجر هو ء« /ه

 (؟560) رصن نب ىيحي ١"

 (شا١/را٠: ست) : بط)

 نب رصن نب رحب « هللا دبع وبأ : وهو  رصن نب رحب : ميحصلاو . رصن نب ىيحي

 نينامث ةنس : ليقو  ةئامو نيعبسو عبرأ ةنس هدلوم : يرصملا . مهالوم ٠ ينالوخلا « قباس

 ةنس نونامثو عبس هلو « نيتئامو نيتسو عبس ةئس يفوتو « ةئامو نينامثو ىدحإ : وأ ؛ ةئامو

 . (0894) مقرب ىضمو . روهشم « لضاف « قودص « ةقث « ةرشع ةيداحلا نم

 . ( 5696١ ست) يسيئتلا ناسح نب ىيحي : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 « ةملس نب ورمع نب بجاح نب رصن نب ىيحي . هللا دبع وبأ زييمت

 . هب ساب ال « نيتئامو ةرشع سمخ ةنس ىفوتلا : يدادغبلا 2 يزورملا 2 ىشرقلا

 .ةمربش نباو «٠ يليألا ديزي نب سنويو ٠ سنأ نب كلام : نع ىور
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 تحت نم ةانثملا ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . ةطساوب الو ةرشابم ال « رثأ يأ ىرخألا هبتكو هريسفت يف يربطلا هل جرخي ملو

 « تاقثلا ١ و (800/19/4) « ليدعتلاو حرجلا هو )٠١514/49/4( « ىليقعلا ءافعض ٠ : رظناو

 « نازيملا ناسل ١ و (/40/5/159 /14) « دادغب خيرات ١و ٠ 0115/4 5/ث0) ؛ لماكلا هو « (لحكة1/؟ه:/9)

000 

 (184) زازبلا ركب وبأ "ا"

 ( شه / راثث : بط)

 (ش /١ را : خت)و . ( ش ه/رالال : سق)

 نب هللا دبع نبا - (رفعج) بلاط يبأ مساو - , بلاط يبأ نب ىيحي . ركب وبأ

 ةنس هدلوم :.  ةمجعملا يازلاب  زازبلا , يدادغبلا . يطساولا « مهالوم « يسابعلا ؛ ناقربزلا

 ال , قودص . ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبسو سمخ ةنس فوتو « ةئامو نينامثو نيتنثا

 . هب ساب

 ىلعو « م0010 ست) ربحملا نب دوادو 2 (190 ست) ركب ىبأ نب دمحأ : نع ىور

 ست) نوراه.نب ديزيو «٠ (505980 ست) نكسلا نب ىيحيو . (١401/1خت)و « (5581 ست) مصاع نبا

 و 1444و 145هو :1١48”و ؟ا!ل59و ؛اله١و :5الالو :؛5الو 5499و ؟:ه*١و 951١و 95١1و م6ه5و ؟مالو 145

 و ”؟95؟و ”5؟ه4و ١5ههو هرم١هو هالالكو هم45و هدم١٠مو ه:18و هالالوو هالال4كو هالكاو هامكو ه6

 و "هالو 5ها8و 5هاهو 5445و ١544و 5455و 5185و 5540و 14"54و 5١51و "١9و 5"5الو 65

 و م١81و ماهو مل15و الكالكو الك١4و الكااو الهؤهو الهاالو الكؤ1و ال55هو 556048و 5555و "8

 و ةكذلو ة5الاو 5455و ة4االو ؟1"١و 9459و 5١41و ذةكاحو مذحلدو مالاكو 8619و مع44مامالو 5

 نب دمحأو؛ (7١؟8م12و ١٠١614 1"و ١٠١ها5؟و 4١5١1و 445١٠و ١5١٠و 9948و 4و1 5و 9١98و ةالذؤو 65

 )1١4/9/ « ليدعتلاو حرجلا » نامسلا دعس نب رهزأو « (5558/198/ه) « دادغب خيرات ١ ديمح نب ماشه

 روصنم نب ثراحلاو « (/1/؟١/85) «لماكلا» راكب نب ركبو « ديلولا نب عاجش ردب يبأو ء(ه7

 نب ديزو ء (؟١948/910/1) ٠ ةركذتلا ٠ ىطساولا ناذاش نب نسحلاو (442/477/1) «ناجرج خيرات»
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 يربطلا خويش مجعم _ تحت نم ةاننملا ءايلا باب

 نب دمحمو . فافخلا ءاطع ن نب ب باهولا دبعو ء ي . ىدجلا جلا ميهاربإ نب كلما دبعو . بابحلا

 دواد يبأو ١ يفنحلا ركب يبأو ١ ريرج نب بهوو 2 (10700/1071/5) ؛ لماكلا ٠» يماشلا ميهاربإ

 . رضنلا يبأو . يدقعلا رماع يبأو . ليبنلا مصاع يبأو . يسلايطلا

 دمحم نب ميهأربإو ٠ (4/74 ) « ثيثحلا فشكلا : يلجعلا دمحأ نب ميهاربإ : هنع ىور

 ىيحي نب دمحأو . داجنلا ناملس نب دمحأو 2 (819/8598/9 ) « ظافحلا ةركذت ١ (سومم) يناذمهلا

 نامثع يبأ نب رفعجو . رافصلا دمحم نب ليعامسإو , )01/14/١( لماكلا ؛ ريهز نب

 « ليدعتلاو حرجلا ٠ متاح يبأ نب نمحرلا دبعو , يناسارخلا نب قاحسإ نب هللا دبعو ,يسلايطلا

 2 يميكحلا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحمو ظفاحلا ديبع نب دمحم ئب يسلعو 2 ه1

 » تيخب نب نيسحلا نب دمحمو « (577/174/4)  ليدعتلاو حرجلا » يزارلا سيردإ نب دمحمو

 «٠ تاقثلا خيرات ١» يرتخبلا نب ورمع نب دمحمو « زازرلا رمع نب دمحمو ء 1189/1١6( /ه ) : لماكلا

 ه) « لماكلا ١ ريثم نب دمحمو « (17717/7/1170/9) :تاقثلا» ديعس نب رذنملا نب دمحمو ء (15454/59)

 , مصألا بوقعي نب دمحمو : )8/14/1١( « ةركذتلا» يرابنألا ىسوم نب دمحمو :« 7

 نب ىيحيو « (142/401/1) ؛ناجرج خيرات» يزارلا ركب يبأ نب فورعمو « )١( « ءالمتسإلاو ءالمإلا

  ايندلا يبأ نب ركب وبأو ع 80/٠ يليعامسإلا خويش مجعم ٠ يليعامسإلا ركب وبأو « دعاص

 ةناوع وبأو . كامسلا نب ورمع وبأو « ناطقلا دايز نب لهس وبأو . يدانملا نب نيسحلا وبأو

 . 199/9/0/١( ) « ةتاوع يبأ دنسم ٠ ينييارفسألا

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو --« باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « دادغب خيرات » يف هتمجرت نم

 : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تبرطضا : دلاو ليدعتلا

 « هيف سانلا ملكتو « هريغو ينطقرادلا هقثو ٠ قدصلا هلحم « ًامامإ « ًاملاع ًاروهشم « ًاثدحم

 . هب سأب الو « سأب هب سيلو « نيتملب سيلو « ةجحب دحأ هيف نعطي ملو

 "كك



 تخ نم ةانثملا ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . « بذكي هنأ دهشأ » : نوراه نب ىسوم لاقو

 وهو (ديزي نبا) ىلإ ( 867ست) مقر رثألا يف ( نوراه نب ديزي) هخيش مسا فحصتو
 سمخ يف ( ارفنعج) « ( ىيحي) ابأ يربطلا ىمس دقو .نبا نودب ( ديزي) باوصلاو ! أطخ

 : يه تاياورلا هذهو « ( رفعج نب ىيحي ) ينثدح : لوقي ثيح ؛ ريسفتلا ١ يف تاياور

 . نوراه نب ديزي نع ( ١؟"١٠8و :15الو #١957 : ستر

 . ركب يبأ نب دمحأ نع 20107 : ست)و

 . نكسلا نب ىيحي نع ( 351885 )و

 . مصاع نب يلع نع ؛ 2( :خت) : خيراتلا يف ةدحاو ةياؤرو

 نب ىيحي ينثدح : لوقي ثيح (بلاط يبأب) هابأ اهيف ىنك دقف تاياورلا يقاب امأو

 بلاط يبأ

 « دادغب خيرات هو )/1301/9107١( ٠ « تاقثلا » و« (ه”14/9//19) « ليدعتلاو حرجلا :١ رظناو

 يف يثغلا»و ه(١17/519/1) «ريسسلا هو . (94497/4/م4//19) , لادتعإلا نازيم هو ع )15/011/510١/(

 . (0٠08/ه85) « يربطلا ريسفت لاجر ١» و « (411/57/5) « نازيملا ناسل هو « (78/5/"1451) « ءافعضلا

 ):١١10( يطساولا دلاخ وبأ  "ا/#

 (ش"/روه:بط)

 (شا/را١ :اهترو (٠ ش"/ر5 : سقت)

 نم : يطساولا 3 شادخ نب دلخم نب ديزي .  شادخ وبأ : ليقو  دلاخ وبأ

 . يبهذلاو ؛ متاح يبأ نبا هنع تكس « ةرشاعلا

 2ع (1454 هت) و("109و ١44119 ؟١"ه١ ست) ناحطلا هللا دبع نب دلاخ :_نع ىور

 حرجلا ٠ رشبم نب رشبو « ( 88/7) « ءايلوألا ةيلح » قرزألا قاحسإو « 1١7١( ست) ريشب نب ميشهو

 . م/9//90 9 « ةمظعلا ١ ةماسأ نب دامح ةماسأ يبأو 2 (074ه/9/١991) « ليدعتلاو

 يلعو « (1118/591/9) « ليدعتلاو حرجلا » يناجنسهلا فسوي نب ميهاربإ : هنع ىور

 55ا/



 يربطلا خويش مجعم تحت نم ةانثملا ءايلا باب

 (م8/10 ) « ءايلوألا ةيلح د يزارلا نارهمو“ نكهة و/تزا 0 ليدعتلاو حرجلا » دينجلا نب نيسحلا نبأ

 اوتكسو « مهبتك يف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ نم دحاو ريغ هركذ : دلاو ليدعتلا

 . اليدعت الو احرج هيف اوركذي ملو « هنع

 (شادخ نب دلاخ نب ديز ) راصف (1459 هت) رثألا يف همسا فحصتو

 . اذه يباتك نم (5١؟) مقر ةمجرتلا يف كلذ ىلع تهبنو قبس دقو

 « (1957/؟١/17) « ىنكلا درس يف ىنتقملا »و « (1١؟45/991/9) « ليدعتلاو حرجلا ٠» : رظناو

 . (؟ م14 /هدح) يربطلا ريسفت لاجر هو

 (15145) يطساولا بوقعي -

 ( شك“ /رو : بط )

 ( شا" /ر" : قت)و 2(شا/ر١ :هت)و . (شا7/ر١ : ست)

 نبا هنع تكس « ةرشاعلا نم : يطساولا « يئارداما ٠ ريبج نب ميهاربإ نب بوقعي

 . متاح يبأ

 يبأو + (177/44 ست) [ملسم نب] نافعو ٠ (170744 ست) [لاله نب] نابح : نيع ىور

 هت) [ماسقلا ىسيع نب] ناوفصو « ةبيتق نب ملس ةبيتق ىبأو « (5770 هت) [يسلايطلا] دواد

 (الاا/ قت) [نوراه نب] ديزيو « (0/:؟ قت) [يسلايطلا] ماشه ديلولا ي ىبأو 2 (595 قترو عاملا

 . جاجحلا ىبأ نب ىيحيو

 (1571/؟097 /5) « يناثلاو داحآلا ١ ينابيشلا كاحضلا نب ورمع نب دمحأ : هنع ىور

 (؟؟١0/1) ؛ طساو خيرات ٠ (لشحب) زازرلا لهس نب ملسأو؛ (؟14/7) « يليقعلا ءافعض » يلع نب دمحأو

 . يزارلا ةعرز وبأو

 نم وهف . ضيرعلا دوسألاب هتزيمو « هذيمالتو هخويش مجعم نم باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « ليدعتلاو حرجلا » يف هتمجرت
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 تحت نم ةانثملا ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 تكسو (845/70/4) «ليدعتلاو حرجلا ٠ يف متاح يبأ نبا هركذ : دلاو ليدعتلا

 . ًاليدعت الو ًاحرج هيف ركذي ملو « هنع

 )١/ «راثآلا بيذهت نم دوقفلا ءزجلا ٠ ىلع هقيلعت يف اضر يلع خيشلا هيلع ٌقلعو

 ًاحرج هيف ركذي ملو ١120( ص) « طساو خيرات ١ يف لّشَحَب هنع ىور دقو ١ : هلوقب 4

 ه.ا « هريغل نسح فلؤملا دانسإف هيلعو ًاليدعت الو

 « هلجأ نم هل ةمجرتلا ددصب نحن يذلاو ؛ ؛ ريسفتلا ٠ يف يذلا ربخلا امأو : تلق

 !! اذه بوقعي الإ يراخبلا لاجر ؛ هيف يربطلا دانسإ لاجرو « امهريغو « نيحيحصلا يف وهف

 هبسنو « (ريح) ىلإ (ريبج) نم (556/1) « طساو خيرات » يف هدج مسأ فحصت دقو

 . (ينارداملا)

 ريسفت لاجر » و « (؟55/1) « طساو خيرات ١ و ء (840/505/4) « ليدعتلاو حرجلا :٠ رظناو

 يريطلا « )1855/50١( .

 ( 00) يقرودلا فسوي وبأ  ”ه

 مةتسلا)
 (شة١1/را"89 : بط)

 (شا١٠/ر58 قت)و «. (شاد/ را45 هت)و , (شد/ ر14 خت)و . (شاا//ر54١١ ست)

 ( محازم نب روصنم نب حلفأ نب ديز نب ريثك نب ميهاربإ نب بوقعي . فسوي وبأ

 : ربكألا ناكو « ميهاربإ نب دمحأ وخأ :  يدادغبلا ؛ يقرودلا مهالوم « يسيقلا . يدبعلا

 نيسمخو نيتنثا (15؟) ةنس يفوتو « ةئامو نيتسو تس (15) ةنس هدلوم  هنع ةافولاب رخأتو

 . 7 هنع وري ملو دعس نب ثيللا ىأر .  ظافحلا نم ناكو , ةقث « ةرشاعلا نم نيتئامو

 و 4١1الو 1"هو ١؟الو ١٠"و 44و ةخو ةالو ١5و هو هم ست) ةيلع نبا ليعامسإ : نع ىور

 و ١ةلخو 197هو 55١1و 1١5١و !1هذ5و مالؤو مهو الؤالو 540هو ”لمزو ت١75و ؟44و ؟4هو ؟لالو ؟١

 را 5845و 5875و 5877و ؟م11/و ؟"؟58و ؟"ه4و ؟"١55و ؟تا"؟و ؟"8خهو “54و ؟"5“و ؟"؟ههو 5
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 يربطلا خويش مجعم



 يربطلا خويش مجعم نم ةانثملا ءايلا باب

 را"7585و "7841و "؟خلو "58دو "5595و "18و "١515و "41١1و ”"١ا/5و 3”١*5و 5814و ؟4ال/الو 233

 و "١531و "هالهو "ه441و "4مزكو "4594و "”4همو ”4ه1و "4"هو "41و 7815و 7075و لو ”للا»#

 و ١17501و 27360و 4755و ١١١1و "94و "9١41و م”ف1هو "45و الالالو "الهعو الء“"و ”54"و "51

 و 55ه١و ؟هؤهو ؛هالكو ؟ةكالو 5؛هالو :51مو ؛"ف١41و ؟"١9و ؟!"59و ؛؟8خ1و 5505و "57و 665

 و هدزؤزو ؟ةةىو 4496و ١١51و 4455و ؟485ا/و ةىا"الو 487“ 5و 4418و ؛4ذاالو ؟الل6و ؛الادو ؛١59

 و هاالالو هالالاو هاالاو ها894و هاو هاا"هو هااالو هلا5و هالاهو تال)او ةلددو ه)9١و

 و هؤم75و 5444و ١519و هآ3ذكو ه1 448و ها"ؤالو ةاكؤو ةككفو مالامو مه99الو هلدلو تلؤكو

 و ”كالؤو 5؟5مو 57؟51"و 5لالاو ؟517١5"و هادو هكفمو ههخخو هدالاو ةدكالو ةمككو ةداظكو هكالال

 و 5444و 51435و 5454و 54"الو 5475و ١545و 5405و ”"الكو "الهو 57ا"و 5"١هو 9196و 504

 و 4165و الؤ5هو الخ5و م4١و الالالهو الالكهو الكاؤو اله*الو ل584و الك”7و ل١هو الاال؟و 5507

 و ة014١4و 8384و محا/ا"و 3ا/84و مالالا"و مالالاو مالدكو مكالاو مكلو مكعاو 8654و ةك5الو

 و ة؟91لو 9748و 9777و ١971و ة؟١؟و ١947مو 1١97و 9141"و ةكالالو ةلا8و ١١9و 9159و 4

 و ةىالؤو ةكالاو ةكالاو ةكحكفو ةككدو ةككلو 9515و ١955و ةكلذو ةكلخذو ةكلالو ةكل؟و 4

 وال هدالو 11"ة5و )"لوو )"اكو 1144و 1١ 1هزلو 60١1و 7١1١1"و 1١9 ١١و 9977و 9918و 4

 و ١١مذخالو ١١مزحو ١١1ملهو )١ىحأ"و )544١و 547١1و ١١مهىالو ١٠١م5كو ١٠هكمو ١١ هللو 6١٠٠لا/

 و ١١؟8هو 8١١١و 75١١و ١١؟"١و !9١١١الو )5١١هو 54١١١و "١١١ ”و 4١١١١و 95١١١و ١١144

 و 584١١)و 5498١١و 69١١١و 48١١و 456١١و 47١١""و 4١١؟"و ١4١١الو 31١١و 59١١و 1١١"هال

 و )؟5د1و 717١و 51١١و ١؟١١53و ١؟الالو 1١١"مو 475١١"1و ١؟؟8هو ١؟؟الالو ١؟١؟59و 46

 و ١"ةالاو 1"الامو 1"؟م"و 1"[ه0و 514"1و ارظلوو “١1591 و1/75؟١ و84*8؟١ و١18415 ١7١97١

 و ١؟الهكو ١؟ا/44و ١؟الامو ١45١و 4514١و 4015١و ١؟؟ه١و 1519١و ١١575١و ١4١ا/5و “/91"١1

 و ١ه87؟هو 5815١و ١هالؤمهو ١هفكالو 6151١"و 6١"هاكو ١ه"ها١و 6١؟48و ١675١الو 5425١و 4

 و )1016و )5979و )"5449و ا5للثفو ز؟الءلو )١559و )؟ه11؟و 1553و 1515و 5١1؟الكو 15151“

 و 187534و ١8١١ 5و ١8١لكو ١8١ 4هو 9١18و ١مها"و ١الالالكو ١15١و 1097و 1و ا

 و 91١هزلو ١9١مؤو امالآ9و اما" 4و امخالاهو 185خكو امككاو امذكككو 1855و 89١"ةلو امن

 و 590541" 59"اإلو 5" 7111و أد ددمو !؟ةلدو )ةمككو 19"؟4و 11"19و 1958و !ة14ا/
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 تحت نم ةانثملا ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و ؟585١و ؟١"5و ؟١"14و ؟١"١١و ؟ا١١ مهو ١١١5و ؟١١) 15و ؟١لكاو ؟١الاو ؟ءالدإلو 5:4

 و 114159 ؟"؟؟45و ؟؟1؟441و 1١77و ؟؟1 5و ؟؟١ؤحو ؟7؟1548و ؟191لاو ؟١ةححو ؟١ةكملو ؟1م

 و ؟"خكلو ؟؟خ58و ؟"ال5هو "نحو ؟"ملؤو ؟"“١مو ؟7م1“هو ؟؟اخالو ؟75ئإلو ؟؟ةهزكو 7114

 و ؟4ةالاو ؟44844و ؟؟ا!84و !ةالا؟هو ؟؛5ما١و ؟4ه54و ؟4145أ١و ؟8""4و !١؟؟4١لو 74 ١الو ؟"ة0

 و ؟هالاىو ؟هالاذو ؟ته54و ؟ه415و ؟هز"ة15و ؟ها"هالو ؟ها"امو ؟تا)"5و ؟تالاءو ؟تهزهؤو ؟ت84“

 و 750ة6كو ؟5دككو ؟١15 44و ؟١5؟54و ؟هذ9إ/و ؟هذحاو ؟هذمالو ؟هزكالو ؟هالؤاو ؟هالهدو ؟ها/“؛

 و ا755"الو ؟؟هالالو ؟؟هملو ؟؟18"49و ؟؟4١41و 75"االو ؟51"و ؟57ه4و 4١75و 1158و 514

 و ؟04614و ؟ا/ة7"و ؟ا/مالهو ؟المل1و ؟الالزكو ؟الالك١و ؟ا/#همو ؟الءجحو !الدحكو ؟؟الاءو اككك

 و 758514و ؟8ه1هو ؟8هعداو ؟م50/4و ؟84ه4و ؟م""9و ؟ملالتو !١مل51؟5و ؟خل42و !؟8خءهمو 5

 و 15 :١ا/لو !؟مخ4495و !؟1مخخكةنخو ؟18ة14و ؟8844و ؟لذكا١و ؟18ملكو ؟8مءاو ؟مالهذو ؟8644و 585ا/

 و 15144و 754459 ؟8"1947و ؟1"9الو ؟917؟هو ؟؟؟1ا/و ؟9؟١؟و ؟4١95١و ؟١94هو ؟9؟ءالوو 5

 ور "00:5و 55845و ؟9ة١475و ؟ةكخلو !1ة6ككل"و ؟١9551و !؟ةهوالو ؟ةه١52و !5ةهاهو ؟ةها9١"و 5

 و "11و "ءالوخو "اللاوو "دا ءكو اتككو ”"ءكةلو ”1١م"و ”"ءانزكو "١5١١و "14١١و

 و "1156و "املا "54١1و "1744و "711١و ”"١1١هو "الاكو ”1.زلا"خو ”؟١الاو ”"١1هالو "لم

 و ”"؟1ه5و "5١51و "7١١5و "؟١1١و "41١5و "؟١كا/و "ا١ةةهو "91/4١و "١ة41و "919١و ”1لال

 ور "5571و "5544و "؟ه4خ5و "؟هالاكو "؟هكمو ”5هك9و "!75ا/4و "14و "5551و ”؟؟هكو "1/5

 2 يشغل نظف يضسضظلل يشل كا يق ل يضل ل فلا سل ضف ضف

 و "5850و و مالو ؟لالااو 5ملو 3 تتحاو "تاو 7814 44و "اخو ”841#١و 5

 و ل مالو مال و مس سو ال ربو مس جو الب او لاو علو مالا

 و ؟"هزحنو "هلؤاو "هءموو مواوو مسوووو مموسمو امج لس حو معو ماو عوو سبل

 و "همو8و "هوععو 595-5 "هل 4مو "هاوخو "هاكوكو "هازكو "هالهاو "ةالالالو "هالادو "ا

 وا "5014مو "5979و "ه4548و "همزكذو "هرىا#و "هزحاو "هالا؟و "هكلكو "هكحفو "ةدهالدو "ةدالا

 و "5641و "5متر "5451و 5445و 4و و “او الو "44١5و "كلامو ١

 وا ”5الا/4خو "تاهو "ات تالا "تمللو ”ككالمو "كلامو "ماو ”؟مقالو "؟هالكو "ةمكك

 و "العلتو "الءكمو ؟الءكرو "؟فمدو ف4 ”كة18و "5319و ”ختلو "؟خك1و "م4و ”ا/ل

 "ا



 يربطلا خويش مجعم تخت نم ةانثملا ءايلا باب

 و "ال1079 "0417و "الو "الهزلوو "الهومو "الهو "ا/45و 0/417“ و ”ال5117و "الاه مالا

 و "الددو "91و "المكالو "المك١و "المححو "الالامو "الالثكو "الا/هذو "الالهعو "الال 44و "الالم

 و 3817410و "مككدو "ملخزلو "مادحو "خل1ا/لو "8176و "خا15؟و ؟خحخقو "8118و "الة“و "ا

 54و ”همو !154و ؟ه١و 7484و 594١و 1675و 45١1و ١١؟و ١٠١٠و 5١و الهو :ةوا١ه :هترو ء("١8

 11و محا/و 8517و 3818و 87 هو ا/ل6هو ال44و !ل15و ال١ ١و "44و اا/4خو هؤ5و ه45و ١٠48و "و ؟54و ١1١5و

 و 587١و 656١و ١60١و 448١و ١"هاو ١"ا؟و ١؟"#و ١١ال5و 18١١و ١٠١ملالو ١٠الكو 4١٠٠و ١٠٠"و

 و ١١١5و ١5ه+و )9ال١و 947١و 1884و 1415و )"46و )"هالو 518١و 6١5١و ١هذالو !هؤاو 5

 و ؟8١141و 7385و 73"هدو 45”73و 44”53و "١1و ؟"١١و ؟1745و ؟7؟١41و ؟؟١هو ١775و ؟917١و 1”

 و 787ا/لو 5561و !5١15و !؟هالذو "5554و ؟هدذو ؟ةد١دو ؟ها“" كو ؟ه)١١و ؟155و 5556و 5155و 6

 و "مالو ”0ىن5و "ءالمو "؟امو "ءمدو ؟9944و ؟444و !؟ذ١١و 7897و 5866و ؟1869و 5861و 5-8

 ١441و 4435و 4538و ؟"هو 47؟هو 5١١4و 7499و ؟95و 7186و ؟١4و 948١و :5١ قت )و ء 1١( 5و "١ةهو "0

 و 3455و 8174و اله 5و الالاو الؤو الالا"و 5494و "5448و "١١و ه55و ١048و هالكو تالالو ه14و ها1و هءغ6و

 ؟و هم0١و ؛46هو 9١و ١ال١و 164١و 164١و 45١1و ١/45١و 5/١ : خت)و « ( ١٠؟ا/و هالو 5145و 3881و ىلا“

 ء (س)و . (١٠١؟44 ست) لضفملا نب رشبو ١ ( ع)و (١ 5448و 118/7”و 5565و هالفو هكالو هككو هثه/

 نب نسحلاو . (؟07ه5 هت) دمحم نب جاجحو . (خ) و . ( 5404و 454 هت) يمعلا دسأ نب زهبو

 (س)او ( 77783و ؟971848و 47194١1و 7١1/٠١ ست) ثايغ نب صفحو ء (7870 ست ) ةبدن نب بيبح

 ء(س : ت)و ٠ ( 7814و 781078 ست) ةنييع نب نايفسو . (”؟401 : ست) بابحلا نب ديزو

 ست) راوس نب ةبابشو . 077١ قت ) . ( 51541 ست) [ يسلايطلا دواد نب ناميلس ] دواد يبأو

 . (يس ء خ)و . (57لالا/ ست ) برح نب بيعشو . ( 54 قت) ميلس نب بيبشو . 4

 ء(تاءم( )و . (”الالهال ست) دلخم نب كاحضلا مصاع يبأو . (8"18/ هت) ىسيع نب ناوفصو

 . (4/9”0و ١84/١ خت)و . (”57الاو "5١1١و ؟9864و ؟؟4الو 56459 ست ) سيردإ نب هللا دبعو

 و: (5878/1و هم١/0١ خت) يدهم نب نمحرلا دبعو , (19" هت) يبراحملا دمحم نب نمحرلا دبعو

 كا



 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (س . تاو , (0917 ست) يعجشألا هللا ديبعو . (4؟١ قت) دمحم نب زيزعلا دبعو ء ( س  د)

 نب رمع نب نامثعو ٠ (؟1570و 414١1و 8184 ست ) دادحلا لصاو نب دحاولا دبع ةديبع ىبأو

 ينزملا كلام نب مساقلاو ١ (544 هت ) سنوي نب ىسيعو . (0858هت)و . ( 1١884 ست ) سراف

 يبأو 7701/1١( ٠ ست) يدع يبأ نب ميهاربإ نب دمحمو . (54305 سن) ماشه نب ريثكو , (5545 ست)

 و ( 04١04" ست) يوافطلا نمحرلا دبع نب دمحمو , 70704١( : ست) نسحلا نب دمحم « نسحلا

 نب ناورمو . ( 746 قت ) ةسانك نب دمحمو ء (س ءد)و . (؟4همو ه0و 5٠ هت ) « /٠١( قت)

 و7ه15و 7140و 7١51/4 ؟م75945و 55 /االو ؟0١17/5١و 14651و 7اا/و ١؟؟5 ست) يرازفلا ةيواعم

 و 4١١5 ست) ناميلس نب رمتعمو . (807 قت) طيقس نب ذاعمو . (م)و ع«( 44٠ قت)و ء(6

 "5154و "اله حالو "الدمار "ا/ههكو 3149و ١1/1" ؟9171"هو 1876ه ١7م1 508١و 57و

 يسبأو ع (د) و + (”هر"و ”الاو ”هد؟ خت)و . (/:8 قت)و 2 ١1684( هت)و ء(”/544و ”ال75و

 ؛ (؟051 هت) و ؛ (”0584و ؟4184و 5141و 8584و ؛؟84و 5؟؟ ست) مسساقلا نب مشاه رضنلا

 7و 15و هالؤو 4575و 7و 1١١ ست) ريشب نب ميشهو . ١1514( هت) يرازفلا لضفملا نب ماشهو

 ؟؟هالو ١؟1ا/و 9١ا/1و 1846و ا١ال5كو ١الهزو ١ا/"و 5١ل4و 518١و ١45١و ١؟هلمو ١؟؟6و ١٠؟مو ا/ة8و

 و "1ه5و ؟ة51/و 5خك1و 5815و 5855و ؟الاهو ؟الا"و 7540و ؟57“هو ؟؟١7و 5519و ؟ه#“و 74و

 و 7854و 1و وو والو او 51و "44و "الو "71و "1144و “و مو خام

 و "ا55و "ال44و "هددو "هدو ”4ا/5و "1448و "41ا/و "17١5و "١1و ”41مو "1504و "4و "وهل

 و 5: 91ا/لو "ةلزو "ةلالو "ةلكو "911"و "خور ؟خهمو 7801و "8758و 7م811/و "م11 و "الالوو "الل

 و 4445و 4470و 4411/و ؟"14و 1914و 4"م"و 4"هو 4و 11"4/و 4798و 4؟الالو 4١ هؤو

 و ها5ؤ1؟و هاكمالو هاكاكو ها)١7و هدا""و 5ة١5هو ؟مالالو 5متهدو ؟الا5و ١459و ؛هالءو ؛ه59و

 و ك؟الالو ؟؟ا/لكو ؟؟ا/لهو هذاقالو هماخخو هزا"الو ةالزكو ةهكالدو هداخخو ه4ةهمهو هئ مو هوءالو 4

 و 19١9و الءثكو كفكلفو كفلمو 5١54و ةفمرخو ؟هالعو 5454و ه14ه١و 51“و 5787و 5مل م»#

 و الق54و الؤكدو ال805و ا/ا/41/و لالا" و الةما"و الهكدو ال1494و ال9١55 ال459و ا/5 5و 757“ ال4“

 و 3455و 4518و 4558و مكلؤو مكدأو خ505و مهخمو مله1714و م4١6و 8444و 6١84و لاهءو 814“

 دفن
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 و ل35و ةلزمو ةلكاو ةدححو ةداقو مهو ملفحو مااللو طلاكحو ماطر طححخو مككااو 4
 و 9الالاثو ةا/ه1و ةكالذو 4515و ةههمزو ة5"ال0١و 57"9و 9197و ة5١؟و 5184و ةل4هو ة١الكو 4

 و 1١ 78و 1٠١ ؟583و ٠١ 74الو 16١1هدو 1١ وا/٠١11 ولم١١1 و١86 ٠١ 84١و 5١١٠و ةخالكو ١٠98و ةالال

 و ا4١"7و ١١١"دو 54١١١و )944١و )١٠خدلو ١١مهذكو ١٠مهؤهو ١١ه55و ١٠١ههدو ١١ها"ءو 8

 و )5١١7و ١١ةم4و 845١١و 844١١و ١١5١١و !4١١ة9و ١١الا“و 55١١و ١١"ه4و ١١""ءو ١١745

 و ١؟ههزو ١؟"الوو 5١"7ز/لو ١؟"5و ١؟ظالمو ١؟١1مو ١؟١همىو 9١5١و ١؟١لاو 5١1١و

 و ١؟53هو ١؟15048و ١؟5+١لو ١؟1ه9هو ١؟هؤاو ١؟هؤدو ١؟همزالو ١؟هالؤو ١؟هالالو ١؟هكهو

 و ١؟1/44و ١ا/"هو ١؟١9مو )١!؟5517و )591١و 1؟51/و 11؟51ملاو 545١و ١؟5"هو ١؟519و 151

 و ١ و.9؟١) ١١946109 ؟4)91و ١ ؟١9هو ١؟904و 191١:"و ١؟8487و ١؟الالثو ١؟الالا"و ١؟الككو "اه

 و 4:١ة5هو 4444١و 5455١و 544١الو ١455١9 41١؟5848و ١5١"ملو ١5١"اثو 5.١ل"5و ١"؟ل"هو "5

 و 187177و ا١4١ا/0١و 181648و ١ا/979و )ا/4١9و )5١كرخكو )5450و 8١545١و ١؟4!"؟و ١54١الو اك

 و ١5١7و ١5 86ه7و ١98١و ا9١الث)١و 9١ها"4و 9445١و 4١5١خ4و 5١84١و ١ مهالهو امذهالإو 6

 و "7١ و5١45١” وامر؟١!" 7١54859 ممو "7١ ىو !١؟9م"و 884١١7و ١١7ا/ا"و ؟١ماخةو ١4١5الو ؟دلكك

 وا 31751/و ”3.اهزلو 77844و 7781و 770/417و ؟١؟ا/١1و ؟؟تا/5و ؟17هالاخو ؟7تكو ؟؟"54و ال

 و 76ءمحو ؟4508و ؟10“و ؟8"هزخو 938هو 738549و 585417و 7014و ؟"ة1هو "5454و 1*5

 و ؟هال4"و ؟هالاةو ؟هيمالو ؟هاخهاو ؟تال١4و !؟ه917١؟و ؟هاَمذكو ؟هاككو ؟هاهزو ؟ةاهالو ؟ةا؟؟

 و 75917 4و !5هؤ04و ؟هرماكهو ؟هما'6دو ؟5415و ؟هماأو ؟هرىحاو ؟هالؤالو ؟هالالاو ؟هالكاو

 و ؟8اال4و ؟خحؤحو ؟الالكؤو ؟الهحالو ؟ال4خاو ؟الا١75و ؟5"كلو ؟5؟هدو ؟١5ه١و 55١7549

 و 7؟567هو !”4ه١١و 79444و ؟5974"و !191995و 19١ اخو !؟خككنو ؟1خكرخلو ؟85495و ؟خكلالو كلت

 وا"151/3و "1 75ا/و "0565و ”:54ا"و ”ككالو "445١و ”١[ة6و "15و ؟ة؟نخكهو ؟ة؟١5الو 8

 و "7805و "74/49 ”77هو "4١77و ”ا؟1هوو "؟1همو ”7ءماو "1858و ”١الا7؟و ”اا/ءاو "ا

 و "50م7" و "ظا/هوو "لا رعو ماسالا راو مووحو "اها 1و 8414و مو ماو لال

 و 51744”3و "1ةمالو 3197و "11و ”1ا/و "١454و "4175و "58و "4756و "11"*١و ”5ال

 و ا"الالءاو "الواو "الواو "الواو "و "هو "؟ةكخو "؟الةدو ”؟مكلو "5455و "الا

 ١و 4١ : هت)و 2 ( "8841و "ن911"و "ماخل"و "8144و "4174و "8117و "8115و "الةالالو "الوكت
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 تحت نم ةانثملا ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 راء (١5١5و 5١1١ 17"و ؟١975و 4١78و 5599و ؟ةدالو ؟5148و ؟"8/4و ؟1/0و ؟؟تهذو "هالو ”"؟54و

 ءساء تام. خ)وء (15؟و١151و 1١3/١ خت)و 2( 8441و 845و /1١و 551"و "75و "79و "١١و 5 قت)

 نب ايركز نب ىيحيو ( د, م , خ)و . (70ه00و 0080و 91174 ست) ريكب يبأ نب ىيحيو «٠ ( ق

 و ١61١١و ”؟910/ست) ناطقلا ديعس نب ىيحيو . ( سس « م)و . (”"544و ؟"44 ست) ةدئاز يبأ

 ىيحي ةليمت يبأو ء(س ءم)و 2 (114و 18١١و 11/1: خت )و . (8910/4و "1 هالالو ١" هكالو 1؟الال“

 (1987 هت) رماع يبأو « ٠6٠١( هت) يرمعملا نايفس يبأو ء (س . ت)و . 407٠*( ست) حضاو نبا

 ع )007/6917/١4/( « دادغب خيرات  يرهزلا دعس نب ميهاربإو . (154م هت) لالدلا باتع يسبأو

 )١:7/8 « تاقثلا ١ ثراحلا نب رشبو 2 ( 0007/1078/5) « دادغب خيرات » يصيصلا يدهم نب ميهاربإو

 ىيحي نب ديعسو )٠١47/680/0(2 « لامكلا بيذهت » يفنحلا ةرم نبا ثراحلاو ء« 7

 )5728/119/1١( ؛ لامكلا بيذهت ١ يزقنعلا دامح نب لهسو (4704/970/4) « دادغب خيرات ١ يريمحلا

 « دادغب خيرات ٠ يمهسلا ركب نب هللا دبعو (045/45/14) « لامكلا بيذهت » يريبزلا حلاص نب رماعو

 بوقعي نب زيزعلا دبعو « )0705/188/٠١( « دادغب خيرات ١ كرابملا نب هللا دبعو ء(600/471/9)

 )١8/ « لامكلا بيذهت » يعمسملا حابصلا نب كلملا دبعو )4151/1١١5/907( « تاقثلا ١ نوشجاملا نبا

 قاحسإ نب يلعو 2 (14078/989/8) « تاقثلا ٠ نوشجاملا زيزعلا دبع نب كلملا دبعو ء مد /م١

 /ممه/١٠) « لامكلا بيذهت ١» يرزجلا تباث نب يلعو 2 )407/91١4/5١( « لامكلا بيذهت » يملسلا

 يبنجلا مشاه نب رمعو )47605/9940/5١( ٠ « لامكلا بيذهت » يجحذلا بيبش نب رمعو ع 0

 (15؟8/687/0) « ليدعتلاو حرجلا ٠ يدادغبلا قباس نب دمحمو « (5//14078/01) « ليدعتلاو حرجلا »

 خيرات » ينارفعزلا نوميم نب دمحمو . (158/105/0) « دادغب خيرات » يناسقرقلا بعصم نب دمحمو

 نب ىيحيو )50778/50/١( « لامكلا بيذهت » ينادمهلا مساقلا نب ديلولاو : (1850/559/9) « دادغب

 . (041/ه/4 45/91١ «لامكلا بيذهت» يعازخلا كلملا دبع

 دمحم نب ميهاربإو (2111/76/5) « دادغب خيرات ١ ءيرقملا ءاجر نب ميهاربإ :_هفع ىور

 "اه



 يربطلا خويش مجعم تحت نم ةانثملا ءايلا باب

 « (01780/31/5) « دادغي خيرات » زازبلا رفعج نب ب دمحأو وهدد « دادغب خيرات ١» ةريقب نبا

 يلمذلا رصن نب هللا دبع نب دمحأو ع (1417/1810/4) « دادغب خيرات ه زرطلا يدنس نبا دمحأو

 نب دمحأو , (507/ه/ه) « دادغب خيرات يشيخلا دمحم نب دمحأو (190/179/4) « دادغب خيرات »

 « دادغب خيرات » يزوتلا دلخم نب دمحم نب دمحأو 2( 11لا//84/ه) « دادغب خيرات » ثيللا نب دمحم

 نب دمحأو , (1041/115/0) « دادغب خيرات ٠ ينابيشلا فسوي نب دمحم نب دمحأو 2 )0/١/608(

 /؟0/١) « دادغب خيرات ٠ يعازخلا ىيحي نب دمحأو , (118/007/1) « دادغب خيرات ٠» يقشمدلا رصن

 دمحأ نب قاحسإو 2« (471/86/5) « دادعب خيرات » يقينجنملا ميه اربإ نب قاحسإو «. 5

 « ( ":1/8و57/5) « دادغب خيرات ٠ تايزلا دمحم نب قاحسإو (”99/7//170) « دادغب خيرات » يدغاكلا

 ءاطع يبأ نب ميهاربإ نب ليعامسإو ع م )5//٠/5919 « دادغب خيرات يقريصلا مي ميهاربإ نب ليعامسإو

 رفعجو 2 ( )7047/٠٠١/0 « دادغب خيرات » ناطقلا دمحأ نب نانبو ع (7//1/9910) « دادغب خيرات »

 « دادغب خيرات » وعصلا يبأ نب دمحم نب رفعجو , (208/90///519) « دادغب خيرات ١ زازبلا دمحم نبا

 نايفس نب نسحلاو ٠ (0075/508/7) « دادغب خيرات ١٠ يرصقلا ىسوم نب رفعجو ٠ ار )

 نب نسخلاو ٠ (7977/415/9) « دادغب خيرات » قرزألا دمحم نب نسحلاو (171478/187/9) « تاقثلا »

 /؟10/9) « دادغب خيرات » عراذلا دمحم نب بيعشو . (9978/41/0) « دادغب خيرات » يراصنألا دمحم

 نذؤلا ميهاربإ نب هللا دبعو « (1254/258/9) « دادغب خيرات ١ بالجلا دمحم نب حلاصو ؛« 85

 هللا دبعو ١ (9//49175/7810) « دادغب خيرات » زازبلا دمحأ نب هللا دبعو 2 (65011/400/9) ه دادغب خيرات »

 )٠١/ « دادغب خيرات ٠ يراخبلا دمحم نب هللا دبعو (5015/ 58/9) « دادغب خيرات ١ يفريصلا رفعج نبا

 دمحم نب هللا دبعو )01407/10/1١( « دادغب خيرات ٠ لامجلا نب دمحم نب هللا دبعو 6

 )011١/941/1١( « دادغب خيرات » لوخم دمحم نب هللا دبعو ء(١٠/١١٠/0114) ه دادغب خيرات ٠ ناطقلا

 « دادغب خيرات ١ ىسيع نب باهولا دبعو )0580/47107/٠١( « دادغب خيرات » قاقدلا دمحأ نب كلملا دبعو

 (18/184/1) « دادغب خيرات ٠ يرماسلا نوميمب فورعملا بدؤملا دمحأ نب دمحمو 2« 46/58/11)

 « دادغب خيرات » يجابيدلا رفعج نب دمحمو ء (؟١/47/805) « دادغب خيرات » يمدقملا دمحأ نب دمحمو

 ناميلس نب دمحمو ممم ماو « دادغب خيرات » يطيبنقلا نيسحلا نب دمحموء (ه75/15/؟)

 كاك



 تحت نم ةانثملا ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ومس 90هأهز 0 دادغي خيرات ٠ دقاو نب هللا نب دمحمو. (806/ ./ز « دادغب خيرات ١ يمرخلا

 خيرات » يريترهنلا ىسوم نب دمحمو ٠ )/١100/8:5( دادغب خيرات » يزينوشلا ىلعلا نب دمحمو

 . (1615/95ه/8) « دادغب خيرات ١ يكرتلا فسوي نب دمحمو ء(110/541/) « دادغب

 « ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . دنسملا فنص « اًمامإ « ًانقتم « ًاظفاح « ًاقودص

 ( ريكب يبأ نب ىيحي) نم (070و 014 ست) نيرثألا يف هخيش مسا فحصت دقو

 . ركفلا راد يتعبط يف ( ريثك يبأ نبا ىيحي ) ىلإ

 . 7060 ست) مقر رثألا يف (ريبج نب ديعس) نيبو هنيب نيذلا خويشلا لكل طقس عقوو

 تاعبطلا عيمج يف (804 ست) مقر رثألا يف (حيجن يبأ نبا) نيبو هنيب طقس عقوو
 »و 844/5١/54 ( ٠ ): ليدعتلاو حرجلا ١و « ( "50/7 ) « ىربكلا تاقبطلا » : رظناو

 /؟١8/؟ ) « نيعباتلا ءامسأ ركذ هو 2 0/51/477/١”( ) ؛ ءامسألاو ىنكلا ١ و « (157178/185/4 ) « تاقثلا

 « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو « (154/11/1) « ميحصلا يف يراخبلا مهنع ىور نمو « 5

 خيرات ١» و )15١5/857/1( ؛ ملسم لاجر ١ و (1857/811/5) ٠ يراخبلا حيحص لاجر هو ء (1440/76/1)

 1١1١/97"/ ) « لامكلا بيذهت دو ء(41/8١158/1)« حيرجتلاو ليدعتلا » و ع ٠ ) 5171/9707/١4/( دادغب

 )١714/7/ « ىنتقملا »و 2 (ه١1 /ه0ه/9) « ظافحلا ةركذت هو « ( ”"هه/"50/؟)« فشاكلا»و 2« (/١مه*

 « نيثدحملا تاقبط »و )01/١41/11( « ءالبنلا مالعأ ريس »و « (211/500/7) ه ظافحلا ةركذت هو ء 4

 /ملال/7١) و )4/١١"/541( ؛ بيذهتلا بيذهت هو 2 (2111/197/8) ٠ بابلألا ةهزن هو ء(١٠/ة؟/١1)

 . (501//1891 ) « يربطلا ريسفت لاجر »و « )811/05/١/( « بيذهتلا بيرقت ١و « 1

 )1441١( ناهرب نب بوقعي- "5

 (شا/ر" : بط )

 (شا١/را : هت ءشا؟/ر”: ست)

 2 ةرشاعلا نم :  ناهاش نبا : ليقو ٠١ ناهام نبا : ليقو  ناهرب نب بوقعي

 . ةيلاتلا ةمجرتلا رظناو « قودص

 في



 يربطلا خويش مجعم تحت نم ةانثملا ءايلا باب

 هت)و 2 (4500 ست) [ريشب نب] ميشهو 2 0119٠١ ست) ةيلع نبا ليعامسإ: نع ىور

) 

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 /501/15) « يربطلا ريسفتل ١ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ : دلاو ليدعتلا

 . ( ناهرب نب بوقعي- يدادغبلا ناهام نب بوقعي ٠ : لاقو 9

 هنع يربطلا جرخأ دقف . ركاش خيشلا مزج امك ( ناهام ) نم فرحت هلعل : تلق

 مساب , (4400 ست) مقر رثألا يف ( ميشه) نع (ميهاربإ نب بوقعي) ب انورقم « ريسفتلا » يف

 انه هامس نكلو ؛ ًاضيأ رثألا اذه يف (ميهاربإ نب بوقعي) ب هنرق امك ( ناهام نب بوقعي)

 . (ناهاش نب بوقعي ) هامس (1404 هت) « راثآلا بيذهت » يفو . (ناهرب نب بوقعي)

 « يدسألا مسقم نب ميهاربإ نب ليعامسإ ءرشب وبأ : لوألا : امه انه هاخيشو

 ةنماثلا نم ١19(« ) ةنس يفوتو « ( )٠١ ةنس دلو : ةيلع (نبا) ب فورعملا يرصبلا « مهالوم

 . ظفاح « ةقث

 : يطساولا « يملسلا « رانيد نب مساقلا نب ريشب نب ميشه « ةيواعم وبأ : يناثلاو

 يفخلا لاسرإلاو ٠ سيلدتلا ريثك , تبث . ةقث . ةعباسلا نم 218“ ةنس يفوتو 2٠١٠ ةنس دلو

 « ريبكلا نيمجعملا » يف هيخيشل تمجرت دقو , ةرشاعلا وأ « ةعساتلا رابك نم وهف « اذه ىلعو

 . ةيلاتلا ةمجرتلا بحاص هنأ يل دكؤي امم وهو « « ريغصلاو

 )45١8( ءاثبلا فسوي وبأ "ا

 (يئاسنلا)

 ( شا“"/رو : بط )

 ( شا /را١ : قت )و « ( شا" /ر؛ : سق)

 يفوت : يدادغبلا « ءانبلا . مهالوم « يمشاهلا « ناهام نب بوقعي « فسوي وبأ

 كل



 تحت نم ةاعنمل ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . قودص ٠ . ةرشاعلا ن نم « نيتئامو نيعبرأو عبرأ 6م ةنس

 1١44 سق) ينزملا كلام نب مساقلاو 0144٠١ «٠ ست ) ةيلع نبا ليعامسإ : نع ىور

 « ةيلحلا ٠ دمحم نب ديعسو (س) و , (5505 ستر ريشب نب ميشهو, (س) و « (861 قتر ء(؟1567١و

 , ١م

 يزارلا ديعس نب ىلعو . «)5١/8( ةيلحلا ٠ ناميلس نب نسح نب ىلع : هنع ىور

 . ( ١؟١١/451/04 ) « ريبكلا مجعملا »

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 | . برغأ امبر . هب سأب ال « هلثم دادغبب سيل « ًاقودص

 « دادغب خيرات ١ و )1١475/586/9( « تاقثلا ١ و (400/515/5) « ليدعتلاو حرجلا ٠ : رظناو

 بيذهت ١و 2« (1101/885/) « فشاكلا ١ و « )99/.5"/٠١1١/( « لامكلا بيذهت ١ و « (/ه 10/04/15

 (9505/507) « يربطلا ريسفت لاجر » و )870/508/١/( « بيذهتلا بيرقت ١و ( )771/847/1١١ « بيذهتلا

 ناهام نب بوقعيو « ناهرب نب بوقعيو « يقرودلا بوقعي نم لك ىور : ( ةدئاف )

 يضاق . يرصبلا ٠ يلظنحلا ميهاربإ نبا : وهو ؛ هيلع نبا ليعامسإ نع نينثا اناك نإ -

 نم بضغيو  دكانتي  ناكو « كلذب رهتشاو « همأ ىلإ بسُت « كرابملا نبا بحاصو ؛ ديشرلا

 . - ىلاعت هللا همحر  ةبسنلا هذه

  ناهرب نب بوقعي نأ يل دكأ امم وهو « يطساولا ريشب نب ميشه نع اوور كلذكو

 . نانثا ال دحاو امه ناهام نب بوقعيو

 (8591/0) مركم نب بوقعي

 (شا/را١ : ست) : بط )

 ٠ يف هل فقأ ملو « ةمجرت هل دجأ ملو ؛ هفرعأ مل . ةرشاعلا نم ؛ مركم نب بوقعي

 (71؟/14) «يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي ملو ٠ رثألا اذه ريغ ىلع ؛ ريسفتلا

51/8 



 يربطلا خويش مجعم تحت نم ةانثملا ءايلا باب

 نب رفعج : مسا يف عقو « ًاطقس وأ « ًافيحصت لعلو ؛ ءيشب « هاور يذلا رثألل الو . هتمجرتل

 ملعأ هللاو . ةيمستلا نم هجولا اذه ىلع هلعج (؟11071١) يرودلا « ميهاربإ نب بوقعي نب مركم

 . 7591/8 : ست )  ينكم الو « ىمسم ريغ  يرفحلا : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 « يربطلا ريسفتل ١ امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ : حيرجتلاو ايدعتلا

 مركم نب رفعج نع « (؟١1١١ : ست ) مقر رثألا «ريسفتلا » يف يربطلا جرخأ دقو

 . هدج ىلإ انه بسُت هنكلو « هنيعب وه هنأ هنظأو .بوقعي نبا

 . اذه يباتك نم ( )١ مقر ةمجرت : رظئاو

 (ملسم) امهل جرخأ « ةعساتلا نم « ناتقث امهالكو « نيلجر دحأ وه انه هخيشو

 دقو « نْيَداَرْملا دحأ اناك نإ رضت ال امهتلاهجو « يروثلا وهو نايفس نع نايوريو ٠ هحيحص يف

 . « ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا » يف امهيلكل تمجرت

 « مهالوم , يشرقلا « يومألا يرفحلا لضفملا نب دمحا « يلع وبأ :امهنم لوألا

 « يعيش « ةعساتلا نم « ( )5١5 ةنس يفوت «  يزقنعلا دمحم نب ورمع مع نبا :  يفوكلا

 . ءيش هظفح يف « قودص

 )٠١( ةنس يفوت « يرفحلا . ديبع نب دعس نب رمع « دواد وبأ : وهف يناثلا امأو

 . دباع « ةقث « ةعساتلا نم

 (١ه) ينزاملا رمع وبأ . 4

 (يلع دنسم يف يئاسنلاو . يذمرتلا)

 (شا/را/ل: بط)

 (شا/ر4 :هت)و ءا(شا١ /ر* : ست)

 قودص« ةرشاعلا نم : يرصبلا  ينزاملا وأ  يلهابلا ناملس نب فسوي . رمع وبأ
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 تحت نم ةانثملا ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 را504و10١"هت)و 2 (8405و ؟"الاو ؟ ٠١٠ه : ست) ليعامسإ نب متاح : نع ىور

 .(ت)و (.٠ "4و6

 ىسومو (187/9//11441) « تاقثلا ١» ىنادمهلا ىيحي نب دمحم نب رمع : هثع يور ْ

 . (81:8/1977/8) «طسوألا مجعملا : ايركز نبا

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : دلاو ليدعتلا

 . هب سأب ال ؛ ًاروهشم ؛ ًاخيش

 همسا فحصت دقو . « لوهجم هنإ » : لاقو اثيدح « كردتسملا ١ يف مكاحلا هل ىورو

 ناملس نب فسوي) الإ وه سيلو « (يرصبلا ناميلس نب سنوي) ىلإ (6405 ست) مقر رثألا يف

 يف هأزج هللا همحر  يربطلا نكلو ؛ هسفن وه ثيدحلا نأل (يرصبلا ينزاملا وأ « يلهابلا

 فورعملا ثيدحلا وهو « « راثآلا بيذهت ١» يف كلذكو « ريسفتلا » نم « نيعضولا نيذه

 « رباج اهاور امك طي  يبنلا ةجح ١» ثييدحب

 )1١١1/١/ ؛ ىقتنملا » يف دوراجلا نبأو ع (1118/885/1) « هحيحص » يف ملسم هجرخأو

 /) « جرختسملا » يف ميعن وبأو 2 ("444/761/4و ء )٠١/4//1401 « هحيحص ه يف نابح نباو ء 4

 نباو ء (1500/181/51) « نئسلا » يف دواد وبأو « (1890/50/9) « ننسلا » يف يمرادلاو 5

 //7) « ىربكلا ١ يف يقهيبلاو (0ه/ه) « ىربكلا » يف يئاسنلاو «٠ )074/1١77/17( نئسلا » يف ةجام

 يف ديمح نب دبعو« (14705/4/7) « فنصملا ٠ يف ةبيش يبأ نباو ء مل: هدا س١ ع/الو ء كة ءلعوم

 ليعامسإ نب متاح قيرط نم مهعيمج« )١178/١( « عادولا ةجح ٠ يف مزح نباو ء )8/541/1١"1١( « دنسملا »

 نم (008107/07/ه) و ع )8//53:/1١57( « ننسلا ١» نم نيعضوم 5 يذمرتلا هجرخأو

 . لالخلا يلع نب نسحلا قيرط

 نب دمحم قيرط نم ثيدحلا سفن جرخأ دقف ٠ )/٠05( خيراتلا ٠ ف يربطلا امأو

 .قاحسإ نب دمحم نع ةملس نع يزارلا ديمح

 بيذهت »و (145/9//11441) « تاقثلا ١ و ء (985/77/9) « ليدعتلاو حرجلا »: رظناو
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 يربطلا خويش مجعم تحت نم ةانثملا ءايلا باب

 ( 4578/ 4؟١/1) « ىنكلا درس يف ىئتقملا »و « (1495/99/9) « فشاكلا ١ و « (9/189/1737/85) « لامكلا

 )١ « بيذهتلا بيرقت ١ و « )١١/ 7١9/855( « بيذهتلا بيذهت ١ و 2« (49 )5١١/8/ « لادتعإلا نازيم هو

 . (1911/5014 ) « يربطلا ريسفت لاجر ١ و « ( 8310/5117

 (1657) ناطقلا بوقعي وبأ - "م

 (ةجام نباو « يلع دنسم يف  يئاسنلاو . يذمرتلاو ؛« دواد وبأو ٠ يراخبلا)

 (ش ه/ رك: بط)

 ( شا" /را* : قت )و ء ( شا" /را" : ستر

 يزارلا مث : يفوكلا « ناطقلا ؛ لالب نب دشار نب ىسوم نب فسوي . بوقعي وبأ

 . قودص « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيسمخو ثالث ةنس يفوت : يدادغبلا مث

 قت) يدزألا ميهاربإ نب ملسمو « 01598 ست) يرصملا ليبحرش نب ديعس : نمع ىور

 واع (4#5 قت)و ء ( ”الءه# ست) حارجلا نب عيكوو ١ (7107 ست) كلملا دبع نب ماشهو 4 ٠

 . + قت) ةماسأ يبأو .(2

 نب دمحأو )١40/950/1( « رازبلا دنسم » رازبلا ورمع نب دمحأ ركب وبأ : هنع ىور

 يرتستلا ريهز نب ىيحي نب دمحم نب دمحأو . )٠٠0/1//7/( « يناثملاو داحآلا و مصاع يبأ نب ورمع

 جاجحو 2 00 ينطقرادلا نئس » تايزلا دمحم نب قاحسإو ع )1١5/97/1( «ريبكلا مجعملا»

 ٠» شيشخ نب رفعج نب هللا دبعو « )205/١( « راثآلا يناعم حرش ٠ يرصبلا لضفلا نب نارمع نبا

 ع (151/77/1) « يمرادلا ننس د يمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبعو ع (714/57/1) ؛ يقهيبلا نئس

 دنسم ٠ يرهوجلا دعجلا نب يلعو )19/50/١( « ىقتنملا ١ دوراجلا نب يلع نب هللا دبع دمحم وبأو

 /5) « نابح نبا حيحص » مهالوم يفقثلا ميهاربإ نب قاحسإ نب دمحمو )1١١5/١98/1١( ٠ « دعجلا نبا

 يبأ نب دمحمو 2 )17/11/1١( « ةميزخ نبا ميحص » ةميزخ نب قاحسإ نب دمحمو :+؛

 دمحمو « )47١/50/١( « كردتسملا ٠ يدوراجلا رضنلا نب دمحمو ء(18/1) خويشلا مجعم » جلثلا

 « (19/1؟0/1) « ىقوأ يبأ نبا دنسم » يرازفلا قاحسإ وبأو (10741/01/8) ؛ جرختسملا ٠ ىيحي نبا
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 تحت نم ةانثملا ءايلا باب _ ةعوبطلا ةدنسملا هبتك يف

 نم فاعضأ هتكرت نمو ؛ « ريثك م مهريغو ؛ معامل ظ ىلعي ي يبأ مجعم » , يلمولا ىلعي وبأو

 . هريغو « رازبلاك ًادج هنع اورثكأ ءالؤه رثكأو . هتبثأ

 ةياور هيلع ركنأ دمحأ مامإلا نأ الإ ؛ حيرجتب دحأ هركذي مل : حيرجتل او ليدعتلا

 يبأ نب مزاح نب دمحأ) هيلع هعبات دقف ؛ هب درفني مل هنكلو . ىسوم نب هللا ديبع نع ثيدح

 امك (فسوي) نع ةدهعلا تطقسف « اضيأ (ىسوم نب هللا ديبع) نع هاورف « (يرافغلا ةزرغ

 . ( لك ه/9:4/5١)  دادغب خيرات ٠ يف يدادغبلا بيطخلا لاق

 حجرجلا »و )019/9414/١( « ءامسألاو ىنكلا ١ و « ("55/7) ؛« ىربكلا تاقبطلا »: رظناو

 )١/ « ميحصلا يف يراخبلا هنع ىور نم ١ و ء (15448/181/4) « تاقثلا » و ٠ (454 /791/9) « ليدعتلاو

 /؟) ٠ مهتايفوو « ءاملعلا دلوم »و « 1١٠/40/١( ) « مهدعب نمو « نيعباتلا ءامسأ ركذ هو ع(

 و ؛ 555/١ /50١1( ) « ملسمو يراخبلا هجرخأ نم ةيمست ١ و (/516/04/14 ) « دادغب خيرات »و «

 401/5) « فشاكلا ١ و « (/159/45هرا"") ؛ لامكلا بيذهت هو « (1514 /١١9/ ) « ميرجتلاو ليدعتلا د

 « ءالبنلا مالعأ ريس ١ و ء 1١78/917/١( ) « نيثدحملا تاقبط ١ و « )1871/441/1١( « ىنتقملا ١ و ء (7404/

 . )517/١//8810/( « بيذهتلا بيرقت ١ و « ( /"1/"ا١١0/4/1) « بيذهتلا بيذهت ١ و 2« ( 77/770217

 ناطقلا نب دلاخ نب هللا دبع نب ىسوم نب فسوي . بوقعيوبأ | زييمت - ١

 . (155) ةنس ىلإ ةافولا رخأتم هنكلو ٠ يزورلا
 . ( 77710/908/14 ) « دادغب خيرات ١ - :رظناو

 ه © م همه اه ف

 ١ يعيطقلا دمحأ وبأ )1١١١81(

 ) (شا/را : ست) : بط

 دمحأوبأ «٠ فسوي نب نوراه دلاو  ؛ يعيطقلا « دايز نب نوراه نب فسوي

 ةرشع ةيداحلا نم نيتئامو نيعبس ةنس « بجر ف يفوت : يدادغبلا - (ضارقم نبا) ب فورعملا

 يف يدادغبلا بيطخلا هل مجرت ٠» ىسوم نم افرحم نوكي نأ ىشخأو « هنع تكسو « دادغي خيرات

 « ريسفتلا ١ نم عضاوملا نم ريثك يف « دانقلا دامح نب ورمع نع يوري يذلاو )١1548( نوراه نبا
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 يربطلا خويش مجعم تحت نم ةانثملا ءايلا باب

 ةمصعو « يديمحلا ريبزلا نب هللا ديعو , 1١501( ست) دامح نب ورمع : نع ىور

 . )470/١( « لضافلا ثدحملا ٠ [ يندعلا ] رمع يبأ نبأ و ١ (414/158/4) « نازيملا ناسل ٠ رشب نبا

 « )407١/١( « لضافلا ثدحملا ٠» يزمرهمارلا نمحرلا دبع نب نسحلا : هنع ىور

 دلخم نب دمحمو

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ : حيرجتلاو ليدعتلا

 يف دانقلا دامح نب ورمع نع يوري يذلا ؛ ( نوراه نب ىسوم ) نم افرحم نوكي نأ ىشخأو

 . « ريسفتلا » نم عضاوملا نم ريثك

 نم وهف ضيرعلا دوسألاب هتزيمو « هذيمالتو هخويش مجعم نم باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 .( ا/ل”١7/9ا//4١1) « دادغب خيرات » يف هتمجرت

 « (/84/) « هخويش مجعم » يف يليعامسإلا ركب يبأ دنع (نوراه) هنبال ركذ دروو

 دنعو ؛ )590/1١( « ناميإلا » باتك يف يكلا يندعلا رمع يبأ نب ىيحي نبا دمحم دنعو

 هنكلو « هذيمالتو هخويش مجعم يف هيلإ ترشأ امك )47١/١( ؛لضافلا ثدحملا» يف يزمرهمارلا

 ثيدحلا قاسو « ( 504/؟ ) « ريسفتلا » يف ريثك نبا ظفاحلا كلذ ىلع هقفاو دقو ١ هسفن هنع

 . هب هنع وه امك هقيرط نم يذلا

 ةنس يفوت « يفوكلا « دانقلا ةحلط نب دامح نب ورمع « دمحم وبأ : وه انه هخيشو

 . ضفرلاب يمر قودص « ةرشاعلا نم نيتئامو نيرشعو نيتنثا (١5؟)

 : يف اضيأ هخيشل تمجرت دقو « ةرشع ةيداحلا نم ةمجرتلا بحاص نوكيف هيلعو

 . ٠ ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا »

 . سلدنألا رعاش « يدامرلا « نوراه نب فسوي ءرمعوبأ زييمت- 7

 . ( 1537/19 ) «٠ ءالبنلا مالعأ ريسد و « (1174/1) « فلتخملاو فلتؤملا » :رظناو

 (84:5) ناميلس نب سنوي - "8
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 تحت نم ةانثملا ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ( شا/را١ : ست) : بط )

 ) يرصبلا ٠ ناملس نب فسوي : باوصلاو « أطخ .  يرصبلا ناميلس نب سئوي

 .(1905) مقرب ؛ خويشلا مجعم » يف هتمجرت دقو - 2 06

 . (8405 ست) ليعامسإ نب متاح : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 لاجرلا بتك نم يدي نيب اميف ركذ وأ ةمجرت ىلع هل فقأ مل : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ثيدحلاو مجارتلاو

 « مهالوم يثئراحلا « يندملا . ليعامسإ نب متاح « ليعامسإ وبأ : وه انه هخيشو

 حيحص « قودص ةنماثلا نم « نيتئامو نينامثو عبس وأ تس ةنس يفوت . ةفوكلا نم هلصأ

 هخيشل تمجرت دقو , ةرشاعلا وأ . ةعساتلا نم ةمجرتلا بحاص نوكي اذه ىلعو « مهي باتكلا

 . « ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا » يف

 نم « يرصبلا « ينزاملا ؛ وأ ٠ يلهابلا « ناملس نب فسوي « رمع وبأ : هلعلو

 , دحاو امهخيشف « باتكلا اذه نم « (ماه) مقر ةمجرتلا بحاص وهو قودص « ةرشاعلا

 . !! دراو فيحصتلا لامتحاو

 )١8( يقدصلا ىسوم وبأ "8

 (ةجام نباو ١ يئاسنلاو . ملسم)

 (ش١٠ /راالمك : بط )

 (شو /ر40 قت) (ش١/را"6 هت) (شا4/را* خت) (شا10/ /ر1854 ست)

 ( يفدصلا « نايح نب صفح نب ةرسيم نب ىلعألا دبع نب سنوي , ىسوم وبأ

 يفوتو - ةئامو نيتسو نامث ةنس : ليقو «  ةئامو نيعبس ةنس « ةجحلا يذ يف هدلوم : يرصلا

 نيعستو تس نع « نيتئامو نيتسو عبرأ ةنس « رخآلا عيبر نم ايضم نيمويل « نينثإلا موي ةادغ

 همه



 ميعن يبأ نب عفان نع « يوارلا روهشملا

 50١١١و 5518 ست) زيزعلا دبع نب بهشأو : 0006 هت) رمغلا نب دمحأ : نع ىور

 و 1680و 1885و ه"6و ها" بهت)و , (54417و 141ل45و 9784١و ١؟5117و 641١١و 4١١الهو 44١١ةو

 هت)و ١ (1080/5و 1االا/و 5991/1587 ست) ىثيألا ضايع نب سنأ ةرمض يبأو ء(س)و . ( 5

 الو ينكم ريغ - دلاخو ء(١/5418 ت)و 2 (1؟44 هت) يسينتلا ركب نب رشبو . (س) ء. ( ( 25

 و مالم5و ما/لالو "هو ه1مالو مهالؤو ؛غ؟و ٠١ ست) ةنييع نب نايفسو , (؟١00 ست)  بوسنم

 و 7145و ؟مه45و ؟40795و ؟طالا١و ؟!ل1١و )ههه9و ١١!ةكو ١1؟م5و ١؟444و 975١١1و 4341

 و )1/01 م47و ماو ؟؟0 اهت)و 2 0415و "الالف "هكلتو "غةةنو "4:1" ه4و "”غا14خ1و 75

 ء(هدك/) خترو , (/١1و هه5و هاهو 440 قترو 2 (1ةتتو 1404و 1414و !ظفهو 1159و 4

 هللا دبعو (م8 هت)  قلعم رثأ  ورمع نب هللا دبعو (17791و 770788 ست) يليألا حور نب ةمالسو

 و ١٠١ ست) بهو نب هللا دبعو ٠ (ق)و « (40 قت)و . (١١15و 0٠44مو "ه9 ست) غئاصلا عفان نبا

 و 5١53و ١5هو )97و 1486و )هو 1و 4"1و ةمو ةكو لاو ةالو 55و هالو ؛"و ١4و "8و ؟الو 5و6

 ةهودو هو ه15و 4388و 4517و 4156و "ةا/و "الءو "45و "5و "98و "76و "51و "١5و 59و ١5و 4

 مهو !لؤ5و الؤ0و الالؤو الالاو الكفو الدو /دكو /ك1و 44و العار كالالو 5ك"ثو ةكحو تلكو 55و هخكو

 ةقالو ةقكو ةزلاو ةكعو ةهدو 5145و 44و 97و )1و خاكو 31و خكالو كلو زههو خكهو ؤ55و ١486و

 و لل١منو 45١١و )١لكو )١ا/ا"و )ذتكو )61١١و )44١١و 47١٠و ١4١٠و ١٠الو لدسإو زدككو 36و

 و )١؟ال4و ١6١١و )4١و ١؟؟ا/و )١5١١و 4١5١و )١ةمو 8١١1و 18١١و ١١"5و 81١١و 14١١و 5

 و )١١1١و 1"ة3و 4"١1و )"الو 1"ةكو )"حو 1"ه1و 14و 1")ا/و 1"ءكو 1144و 551١و 11مل

 و 15ال4و )١541و 5١نالو 7١15و ١هذ4و 6915١1و )هو 7١6١و 448١و 441١و 1499و 505١و 4

 و ١ة١3و )١ةدزو ١ةدالو اممذلو ١184و 18"و 1898و 1/4١الو )الكهو ١؟هو االا)و )59الو 1

 و ؟١"هو ؟)١؟4و ؟11١لو 3694و ١5فحو ؟١3ملهو ١5لكو ؟١3ملكو ؟١الالو 45١5و 75١1١5و ١0١3و ١4١

 و 7158و 1154و 7115و 1761و 1141و 78و 71و 1711و ١777و 7715و ١75ه 7148و 4

 و 5417١9 ؟45هو ؟؟"9و ”8١51و ؟"95و ؟"937و ؟ا"ا/هو ؟ا/ا"و 7521و ؟"هاو ؟؟ة4و ؟589و <58

 عمك



 تغأ نم ةاسسملا ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و ؟0774و ١١51و 1541و 5581و 7564و 7551و ؟5؟ل“ا١و ؟5184و ؟هذكو ؟هامزو 7هددو ؟؟ممو ”45

 وا"ا١1و 9095و "داالو ”دكحو "١مزو ”ءمالو "6019و "0795و "0781و ؟ةىل"و ١194و ؟ةلا١و

 و "7104و ”؟ا/١و 51/١" "14و "7118و "الو "لودو "امو "ا1م/او "1هملو ”"4١هو "175١و "1/

 و "هالذو "هالزو "هالاو "؟ا/0و ”"ةزو “هالو 7نجوم 3و "11و "7144و "او اا

 و "١١91و "خالو "8مهو "خخ5كو "81/4و "الآاو "ا/لءكو "1١و ”ا/6عو ”5الاو "منو "11و ملا

 و ١١45و ١5١4و 56١5و ١١54و ١4ال4و 5054و ؛١دالو 58١5و ١5اهو 7١50و "9ا/ا“و "ة1خو "ف

 و 5"15و 4541و 5550و 145+و 5؟"١و ١44#"و 7١54و 4"ا"الو 4" الالو ١476و 5581و ١١45و 5

 و ؟الثالو ةالالالو ةالالاو 5548و ؟ا/44و 5ا!/47و ؟الادو ءالعمو ؛ةكلو ؛ةكلو 4550و 455"و 45/

 و ة”ا١١و هالا١و هاال4كو تارماو هاالكو تاالا"و تا١“"و تا18١و ها)؟54و هاالا"و هداهو هدعدؤو 5

 و ةكاالو هكاكدو هكارحذو هكااو هدذخو هدؤاو هدالؤو هدكحو هداخءو ه19و تهظالالو هاو ها" ؟

 و همزهذو ه8" 4و همككو هملاو ةهم١ا/و ةالذهو هالو ةهالؤّؤو ةالؤدو ةالالا"و ةالد5و ةكفهالو ت65

 و هذال4و ه555و 5957و 0961و 5546و 0544و ١097و ه79!9و ه5١9و هزكذو 5841و ةزحالالو همال»

 و اكل57١و 1١١5و 5دككو 45١5و 4"56و 5دا"هو 51“و 5دلكؤو 5ءائخو 11١5و ه991“"و هؤ49و ةؤاله

 و ”571/"و 5145و 5798و 5716و 5؟4١و 5لا4١و 8١57و ةلذالو 5ل4الو 5اؤكو 5لخهو 5)١5و 4

 و 5ه05١و ؟49الو 54ا/4و 5455و ١547و ١١54و 5خقو 57“و 5"مو 5145و 5179و “و

 و 5ك44و 5كهؤو كامو ةكلكو ةكحكو "هالو ”"هزمو ”م"١و "مالفو 5ها1خو ”مهال5و ”ها١7و 46

 و ا/ل7١هو ا/لءا/“و 0115و ا/دلاو 5498و ؟ةالاو ةخمو ؟رخاخو ؟محكو 5ريددو ؟الثاو كالك5و

 و ا/"اا/و "١1و ال؟4هو ال؟؟7و ال؟9١و ال195و الالخعو الاا/4و الاالاو الاالءو الا5كو ال517١ ال١

 و الالكاو الالا1ةو الكخ5و الاالهو الككحو ال5هؤو ا/57 1و الهالاو الهدمو الدلالو !/545و ال443و انه

 و 0١/1١38و معفاألو 86١١ ؟و الة844و ا/ةل/5و الة ١6و ا/975و ا/مالاو ا/8"١و ا/ما1هو المو الشو ا

 و 3"ث1و 3180و 8187" م"الاو مو مهو معو مظاقو مالو ماكاو مخ6١1و ملول

 و 46هكمهو 486ه4و مهد٠دو م4614الو مها؟ا١و م6ها١و مهدالو 65هزو م4ه0هو 8555و 8415و 8617" 4و 9

 و مالهاو مال4ةو مال55و مالا؟5و مالا"و خكحفو مكمذكو مكفكو 8551و ملعهذمو مهؤحو مهالالو لالا

 و 4444و 85198و م86173*و محقا"و خللخخو ملكاو 3خ/61"و مل١5و ١318و مدحا 5و ملدكو مالالاو 55

 ور 3531 هو 8١51و 5605دو ١5مل5كو ١95ال5و ةدكرزو ةدوقو ة١هزو ةحدالو 55١9و 48"“و ةدالو مقككك
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 تحت نم ةانثملا ءايلا باب

 و ةال44و ةالالالو ةا/54و ةالهؤو ةالك١و 5"9197و 91ل18و ةالاا"و ةالااو ةالءكو ةالءاكو ةكفدو 9551

 و ةفحاو ة491/9و ةكالدو ةةه5و 5544و 5544و ةك١الو ةزؤكهو ةخكمو 9456و ة1هو 9845و 4

 اددألاو زد دكتور 1١ دهو 44١1و )دلو زد دلؤو !ددالهو 18١1و )5١١١و )١١ددو 4554و 6

 م1"و ٠٠١ 945و ١1١١ و5١ ١١١ ؟ا/لو ١١١ 17"هو )؟77"دو 1١

 ١ة"خفو “مل

 ١٠هالاو له

 ١الامو 0

 44١٠١و 4

 اماخو

 ا١امالهو 14

 ١ءالهو 3

 ١؟الوا 0ا

 ١؟4هوو 05

 الورممو 34

 االول

 لضيق فق

 اواو 1”

 لضيقلا نفخ

 لمول١و 4

 ١4١الالو 0

 4745١و 5

 4١ه175و 0

 ١كملالو 4

 اهدوحو اهلا

 ٠١موعو

 ١ءكادو

 54١١و

 ا١لءكاو

 ١١ همهو

 ا١او9ئ١٠و

 ١؟اكو

 414١و

 ١؟4454و

 ١١9 هو

 ١"ءفكو

 ١م مو

 "١ ةا/8و

 ١مالهكو

 ١؟"ةلهو

 4١هملهو

 ١ ؟51/و

 ١ ؛ةهههو

 48441١و

 و١وءه١

 4:8١٠و

 51١١؟9و

 ١ا4فكاو

 ١١1١ا/"و

 اذا5ه5كو

 191١1هو

 ١؟١91١و

 ١؟"1هو

 ١؟هاهو

 969١و

 ١"”1769١1و

 لو

 ١"ةها١و

 ١ا/الو

 ١ة7هو

 5١١١و

 ١ 4" 9ا1/و

 ١4 هةالو

 ١؟4485و

 و6ه4اه١

 41١٠و

 ١١ 55ا/و

 ١١فهدو

 45١١و

 التككو

 1١1982 *و

 ١؟4١١و

 7١"؟4و

 ١؟ه؟هو

 ١؟ة51؟و

 نضتسشللا

 4:١1و

 اهو

 ١ماررسو

 914١و

 ١٠١541١و

 5:447١؟و

 ١ و

 441١و

 وزكده١

 و٠١48

 و4ه١١5

 و6ه1ة١١

 و1١؟١١١

 واه"طا١ا

 و؟51؟٠١ و١١55 و1/54؟٠١ و١١94 وؤءثاد١ا

 وهل؟٠١ وؤده٠١6 و5١ام٠١١ وؤمه١١

 كالكو ١

 ومه١١4

 و/ا؟١١١1

 اكالوكو

 191/او ١ و/١191ا

 ١1 ا/و

 رررعوو

 ١؟هكاو

 ١؟ة؟العو

 امرالو

 ١هاو

 ١”هالكو

 ١”ا/خخو

 ١؟ة4هو

 415١و

 5469١1و

 41/4١1هو

 1١5١و

 و9ه؟ه١

"5 

 ولاه1١؟١

 "مالو 1١

 و١559

 و41ة؟١

 و١141

 و؟كه"١

 هرالو ١

 و1و/١1ا

 و1١95144

 و.١511

 و١555

 وده/اة١

 و١44١04

 و١664

 ا١تموكو

 انوحعو

 اذاة4و

 ا١كالوكو

 “١11

 اكام#و

 ١١و

 ١؟ا/ةهو

 ١؟ة4هو

 ١"14ا/و

 ١مم هالو

 ١؟دكو

 ١مالوكو

 545١و

 ١؟١همهو

 ١44 41و

 ١ ؟ا/هدو

 4445١1و

 و1/ا؟ه١

 ١١كفكو

 91/5١٠١و

 ١١؟١الو

 ا١اا/ؤ1و

 941١1١و

 ١؟5١2و

 1١ لابو

 7851١/و

 ١ ؟ةم4الو

 "و

 ١"411/و

 ا١"ةكلو

 ١؟م048١و

 4١4١و

 ١41 5ا/و

 4١؛ةه٠عهو

 4١ا/51و

 ١ 4491/و

 وكباكه١

 ولض٠/ا ١١

 و١١49469

 و١١١4

 وكاذما١ا

 و؟؟١؟١

 و١5

 و١781

 و844؟١

 وامء"١

 و١191

 و1؟4"١

 و١591

 ودعهخم*؟١

 وكه١ ١4

 و١511/4

 ماا" و ١

 ةالالكو ١

 وااءه١

 وكم1ه١

 وكدم١١

 ودث/ا١

 وك١١١١

 هالو ١١١

 و/ا141ا١ا

 وه؟١؟١

 711”ا/و 1١

 وة147؟١

 و6ه4م؟١

 هحكو ."١

 و45؟١

 وه؟؛"١

 و/لاة١5

 و١841

 و١١54

 و41ا١4

 م"ةؤو ١4

 و٠١5م١4

 و١6١4

 و54:ه١

 و

 و



 تحت نم ةانثملا ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و 9١66١1"و 458١و 64١؛4هو 678١1و 6995١و 585١و ١ها"؟١ و١685 و4؟١64 و١64984 و٠١:*ه١6

 و 65١هالو ١هكأكالو ١ه4"5و ١هك9"١و ١هكلالو ١ههلمزئكو ١ههككو ١هههالو ١ههؤ4خو ١همه5"و ١هدءال

 و 5859١و ١6 865و 688١و ١هالذاو ١هالالكو ١هالث5و ١هال44و ١هالا*ىذو ا١دالا5و ا١هكههو ١هكخم

 هه ؟الالمه١! وزلاخحه١ وه1756ذه١! و١554١ ولا5ذه١ا و545ه١ و5/ا 1١69وخخلةه١ 11"و  1١5١و١؟١5١ 44و ١5١

 و 151؟1"هو )5؟؟1؟و ١51 8هو 518١"و ا١كل51و ١5 ١فرزو !١5١لكو !١5١مز"و ا١؟ءالاو !5ءتهو

 و 15439و ا5455١و "١57 ةدو 555١و 157ه 15و 1594و 1511و 1554و 1 51هزلو ١565

 و 5١الا١و ١1؟الء3و 544١و 4١55١و !١؟هةو ١؟هالالو ا!5هككو ام" ؟و 5١ه؟4و ا؟ه١1و 5١مل

 و 58١هؤو ١"58همو 85١١و 158١و ١؟ىن05؟و ١؟80كو ا5ل/لة45و ا5للللو 1 53/تملو 1 لو ا

 و )الا 5١و ١الءمزالو ١الءتلو "١10 4و ١ا/١ا"١و 1!/:دقو )5318و ١؟محتو ا١؟خككو ا١؟ىالمزو الا

 و ١ا/؟1/8و ١ال؟ه5و ١/؟"5و "١0/5 4و ١ا/5"١و 1/1“ ١ا/االالو ١ا/اا/5و ١1/1١44 1/1 كو 0014

 و ١ا/ه35؟و ١ا/هالاو ١الهه"و ١ا/ها5و ١الهداو ١ا/ل4غ45و ١ا/كال8خو ١الك51و 11/4 4"و 11/الالو ل

 و ١الال55و ا١ا//81و 1ا/الخقو 11/الءحو 11/1“ ااا 11555 1ك 1و لالا الل

 و 1١8١ 6الو ١!/355و 5178/١و ١ا!/301و ١!/444و ا١!خةرخو ١ا!مككو 1/845١و ١الم١71و ١ا/م١1الو 11لالال»

 و 18444و 18416و ١1841"و 18؟ذ1و 18؟18'١و امكالالو ا850/5و 185545و 1854و 18175الو 4

 و 186684و 186١هالالو 1 م6هالاكو ا١مهالحو 4١هككو ا١م8م"4و ا١مهكالو امهدقو ا١مهدعو امهندو

 و 188:5و 5١+88و ا4١الث5و ا١مال١"و ا١مككهو ا١مكك4و امككدو 1851" و  1١85059 15و١لكخم ١

 و 5١؟5١5و ١97١ 4و ١91 1/"و ١5١ 55و !ةءقالو !١ةالزو !9١دتل"و !١ةءمكو !١ةحمعو !١مك44و اخ"

 و 55١؟6و 9458١و 545١+و 94١؟ا/لو ١54 ءالو ١85١هو !9١"ء١اكو 95١؟هزو 9١؟4 4و 9١؟؟هو 95

 رو 9844١و ١ةخكلو 9441١و 1١54١/و 195ا/8هو ا91/4١هو ١/191و ا1ةاللدكو !ةكرلدو 1451و 14مم“

 و 04١5و ؟١؟هدو ؟دكددو 5ءلم5و ؟117١7"هو ١7ل054و 5١١5و ؟١دلكو !١ةةرا"و 99١ال4كو

 و 75405و ١5"45و 15"750و 50و 70و لو لالا 7و دو ؟ءاكلكو ام

 و 7١ وزره7١4؟ و17ة7١14؟ وزلاه١؟ و415ه7١ و4+7١5 و4ات5١؟ وهات١؟ وكلت7١؟ 57١5519 #4هو 15

 ور ١5ةىكو ؟١ثلكو 75096"و ؟١ىخقكو ؟؟ىاللو ١7لكدو ١5ىلكو ؟١الالاو ؟ءالاءو ؟١تماو ؟ءكمك

 و ؟١؟54و ؟؟؟هذو ؟110و ؟1175و ؟1774١و ؟17١١5“و ؟١١فزمو ؟١١موو ل4١٠ ١و ؟١دلو 4١5م“

 و ؟0١5١و ؟4١ة5و 458١7و ؟545١و ؟44١"و ؟4١4١و ؟١"١41و ؟١م“و ؟١"هرزو ؟١"؟١1و ؟١/ه
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 يربطلا خويش مجعم تحت نم ةانثملا ءايلا باب

 و ؟00/44و 8014و 5164و كادكنو ؟لكفلو ؟لو50و ؟لزنكو ؟104و 1601و 5161و 165
 و ؟1997و ؟"!١955١و 94١5و ١9١١و ؟١9١ا/لو ؟9:4١١و ؟8١خ91و 7١ 8484و ؟١مالهو ؟امذهكو 4

 و 7111و ؟؟١5ف7و ؟؟١ا/5و ؟؟ءالدو 75دك“ ؟؟دهكو ؟؟ءهدو ؟71كالو ؟؟5ءدو 550194 1

 و 117718و 77711 777176 771758و 4١71و ؟؟ 1895و ؟7؟1 ١8و ؟؟1/8١و ؟؟5١هو ؟؟١١١و ؟١511ا/

 و 1170و 78و 7714و “و 771مل ؟71الالو 71/5 7754و ؟؟17هالو ؟؟؟ه5و 594

 و 77059519 ؟؟5514و ؟؟074و ؟؟6075و ؟؟ه7١و ؟؟4م105و ؟؟455و ؟؟4ههو ؟7؟458و ؟؟"ةالو 5

 و 75181009 ؟؟الؤالو ؟؟الوهو ؟؟08هو ؟؟08حو ؟؟ا/5هو ؟؟؟ة1١و ؟؟5ا/كو ؟؟5ه9و ؟؟544و 5

 و 18911و 78دل5و 7801و ؟8دإلو !؟ةحهو ؟؟9ا/ؤو ؟؟9117و ؟؟4ددو ؟7؟8خمو ؟158614و ؟585ا/

 و 1"١1الو "1و "او 18:94 71و 74و 1و “و لاو او ١

 و 1755و 194"7و "1495و 7314و 15"5الو 1”54١73و 7")هىو ؟" )هدو ؟"1ه4و 54١7و "#5

 و ؟5"ه)9و ؟"هزاو 5"١7مو 96"17و 15و 5و ؟9"اءو ؟9ااو "1541و 1141و 4“

 و 78مالو 7و "1و 1و "هكمو ؟"همؤو ؟"هوالو ؟"م415و ؟"ه“كو ؟ "هالو 3١

 و 7186و 7و "امو "ا/إلو 7ال/الالو لا/الاو 5" 1/1 54و "المو ١

 و ؟"ةهالو ؟"ةمأ5و ؟"911/و ؟7"ة19و 5"ة١1و ؟مو“و 7مالاو ؟"خك5و ؟"مخهالو 5884و ١

 و ؟5)١5و ؟54١١4و ؟١١5الو ؟085١5و ؟1١4/ا“و ؟؟١كالو 55١5١9 ؟14١5و ؟011١5و ؟"ةحهو ؟"ةالال

 و 747505و !”4؟44و ؟4؟١5و ؟4؟؟١5و ؟4؟١5هو ؟١91١41و !؟80١4و ؟؟١الالو ؟١4الا؟و ؟84١54و 4

 و 117"ه5و ؟1"ه5و ؟4"١1و ؟؟"اا/و ؟؟"؟١و ؟؟؟455و ؟4؟ مالو !؟47584و ؟5585و ؟4؟الهو 0

 و ؟4448و ؟١444و !”4؟١/0و ؟4457و ؟4457“و !4444و !14555و ؟15447و ؟١٠54و ؟186"57و 3

 و 1453و ”1١451؟و ؟١١45و ؟4هذههو ؟؟4هزالو ؟؟هرزكو ؟4هملاو ؟4؟هل١و ؟4ةكللو ؟4519و ؟417*

 و 74815و ؟4816و ؟4المزالو ؟484و ؟؟ال58و ؟4ال)ا/لو ؟5ا/ءالو ؟؟"خمخو ؟؟5415و ؟45ال4خو 54

 و ؟451ا/و ؟491"و 74411و ؟4م9417و ؟؟مل94و !"؟1م1و !144خ59و !1؟4845و !1189و ؟54858و

 و 75دخلكو ؟1١6خو !؟76١6و !؟ت١ءمو !تدداو !155515و ؟ةةهالو "4؛ةهكو ؟44686و ؟5455و 1*؟

 و 75715١9 ؟ت5١7و ؟ه5١75و ؟هاالؤو ”"هاالءو "ه1)"هو !؟ت58١1و "تا)؟5و ؟ت5١١و "4١٠6و 5

 و 1057 448و ؟57“هو ؟ت7؟584و ؟9758خ١و ”"ةاالدو ؟ها555و ؟هكهالو ؟ةكهاو ؟ةاكهدو ؟ت؟"غ4هو ؟6؟148

 و ا7651/81و ؟"64ا/4و 70554و !"ه1"هو !"ه17"5و ؟ه؟0مو ؟ت19"خمو ؟تا"خ5و ؟هالخخاكو ؟ت9"خ١1و 5
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 يربطلا خويش مجعم تحت نم ةانثملا ءايلا باب

 و ؟خككالو ؟"ىك5 2و ؟85648و ؟مكالاو ؟851"و ؟مهوا"و ؟8هخعو ؟مهالالو ؟مهالهو ؟8ه6ؤو

 و 180479 7814و ؟م185و ؟ما/ا5و ؟مالا5و ؟مالاهو ؟مالا"و ؟مالا١و ؟متلكتو ؟متككاو 1مل

 و 588107و ؟١184151و ؟841/و ؟خالؤفو ؟حالزكو ؟مالز١و ؟4م/الكو 18الا4و ؟4ا/55و ؟4ا/هالو 5

 و !1814010و ؟ملخذو ؟ذخنكو ؟مخخحو ؟محالاو ؟زحالاو ؟مخحخو ؟خهكل"و 5805و 18417 4و 1ا/

 و 5905179 ؟1١94"هو ؟مفا/4خو ؟مة601و ؟844ا/و ؟4675و ؟م971و 184156و ؟خق١17و ؟1مك1١و

 و ؟977"هو ؟9؟؟1و ؟9؟1١/و ؟ةلؤزكو ؟91الهو ؟١94ال؟و ؟694١91و ؟95145و ؟١94ىلالو ؟؟دللاو ؟؟كل/

 وا 19358و ؟98هزو ؟97170و 98و 194810 1444و ؟4747“و ؟911/4و 19 171لاو 1974و

 و ؟ةكاخو ؟ة4ا4و ؟١9445و !؟ةك١4و ؟ة41و !1ة4ءفو ؟5١144و ؟9"ا/4و ؟9/4و 1914و

 و ؟ةكلكو ؟ةكحاو ؟9ه44و ؟ةهزالو ؟؟هالالو ؟؟تددو ؟9644و ؟967"و !؟4615و ؟468و

 و 191077و ؟ةالدلو ؟ةحففو ؟ةكحكو ؟ةحوحو ؟ة5ل/5و ؟ةكالاو ؟ةةمخو 1454و 1945174و

 و 1954814و ؟ةحاالو ؟8م'خو ؟48115و ؟ةحححو ؟91/ةدو ؟9187و 791/51 ؟91/هالو ؟91/44و 79“

 و ؟ةةهالو ؟1ةة5144و ؟949470و ؟ةة١1و ؟؟حالاو ؟ةماكهو ؟ةرهكو ؟ةخكألو ؟؟ىن519و ؟944175و 4

 و 3010419 "91و "درلالو ”درارو ”ءرل##و ”ددللو "ديمو ”ةييبو ؟49497و 144849 1

 و 50145 "01و 11# "0115و ")خو ”018لو ”5:46و ”ءدالوو "دامو "ءيمالو ”6م؟

 و 7016" "01و 3011و "191١و ”ءاختو ”دل محو ”ءلالالو 3015و "ءام5و "ءاما#و 0

 و ”10ةوو "اورو لو سالو ساو ولو او "ءالملو ”0144و 01/5

 و "41١ا//لو ”41019١و "461١و "ء6"11و داو "ابو "4و ”د او الاول

 و ”0518١و "ءتدمو "ءهةمنو ”"ءمزكو ”١هزاو ”دهاكو "ءهدأو ”١مك15و "ءمءو "0115و 1

 وا" الاالو ”ءاارو "كالو ؟تقحو "تلو "ءتالهو ”ءال4و ”ءامخو "505١و ”ء54و #4

 و 81م18و اوكار "الأكلو "هخححو "ءالزتو "ءالع4و "ءا/كالو داو "ءااو ”ءالالو

 و "ءةقكحو "038"/لو "ءاقلاو ١" مخالو "١محلاو ١" لكحو "ءلكاثو ”ء١زمالو "١لممو ”١مكحو "١مل

 و "ا١١1١1١و ")ءفلو "لءزلو ”زءتمو "11و "14١1و "11و "ل9ءقو "الو "0١مل

 و "0١١١و "١؟6همخو "115١و ")9١و "ل1ة5و "114هو ")917١و "141١و "71١١و "اهو

 و "3116و "1753و "19و "11و "14و 1و "179ا/و "140١و "1144و 1174و

 وا "1473هو "0١14و "556١و "477١و "198١و "418١و "1845و "14و "14الو ”1خاو ”
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 تحت نم ةائثملا ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و "1568و "اةكخنو "1594و "ل١53 "15دكو "4١15و "!هحدو ”1؟ا/لهو "1١4١و "١ه56و 4

 و "1١و الو "ااا "1148و ”االا1و "لاو "لدحر "ل5ؤ5و "لتكمو "1559و "ل5مك

 و "اخاخو "اماهو "1811و "1144و "1/4١.و "184١و "االمهو "١الالؤو "11لا/#و "1الالاو "لالا

 و "1891و "18م45و "اخخخو "ا8م4ل"و "اخمالو "1خك9و "1858و "ام41ا/و "امك5و "1841و "18#

 ور "1964و "”89هدو "195ا/و "1941و "19و "”19"١و ”"اة915و "١19مفلو "4١19و ”"#191"و 5

 و 35و ”51تمو ”؟اكلو "”51مكو "9"7.09و "؟.794و "7019و "5215و "اوملالو "اواو "4

 وموال مكلالاو مالكم ماامالو 5141و 11و اجو ماكو "1١خضو "؟دالالو مادام

 و 7170و "7769و "5104و "5601و "5144و "14و "او "1184و "5117و "5111و ١/1"

 و 7179849 "91و "5941و 7و "1755و 74و 58و ”؟"11/و 11و او ١4

 و 31757 4و ”7هلاو "ت15 "؟4941و "7544و "1558و "؟41"و "4١54و "5587و ”79949و "41

 و "؟هؤ١1و "؟هالزو "؟هووو "؟ههزلو "؟توكو "7664و "؟هدهالو "؟هدكو "؟ههأو ؟"؟6 46و "56417

 و 715ه"و "7544و ”؟5547و "1555و "1599و "او "5114و "1511و ”؟5حدو "؟هو5و "64“

 و ”"5801/و "؟الا/خو "11/5 ”؟ا/الو "او ”؟ا/حو "ال11 "؟1/4هو "الكور "كو "ا

 و 758940 "5855و "5868و "؟8ه1و "5140و "؟814خ“و "؟مز"او ”؟4111/و "خ١1 "املالو "ام

 و 755149 "51و "5921و "91و "51و "5965و "5541و "197" ”1418"و "9و 1

 و 3115و "اا 38118 "15و 7 "64و لو ”"ءالوو لوما "د الالو "بالو "حا

 و لو 3841و الالاو 15و او اخو الو "ل54 7"اهجو "الهكر 51

 و 33"ةكحو 7هكا/و "تاو 38ه "هدد "ا" و 3145و 7711و 3114و و لالا

 وو و مو و او ساحر "مقدور "همر ”"هالثو ”9هالاو هكا

 و 301/44 3/1 و ااا االمو ااالاو "كو تتلو تاو لو لال

 و 308151/و 11/111 5١98و الا/لالو ”الملااو الطهو "نال لالالا و ١1

 ر 589444و 30345و 7" "15و و 31و خمور "مكو 78846و "18م1 الا

 و 75ة91"و ""ةحكو 057 و 7944و معوا/خو ماموا/مو ”موالؤو ؟"ةكالو ؟"ةكتو 18د

 وا 3401/5و "4الالو "42همو "4261و "؟دولو "1:44و "48١4و "4078و "١4لالو "1004و 45
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 يربطلا خويش مجعم ٠ تحت نم ةانثملا ءايلا باب

 و "1167و "8١11و "41" "99١4و "١41الو "45و "”4ةالو ”"5ة2قدو "41 ىحو "41 ما"و "ام

 و "1369و "17 1/و 11/1١4" "11و "1و "1744و "17و "4584و "4191/41

 و "١453و "1450و "4405و "4" خمو "4" لهو مع ابلا/و ”18/و ”1851و "1و "1" هوو "1م

 و "1577و "4؛هألاو "4436و "41 مذو "4454و "44هدو "44"هو "4458و "4454و "4415و "441»*

 و "؟كالاكو "1555و "؛ 54و "4465و "١1١1451و "4 تاو "4ةازو "4هتكو "؟؛هكالو "4هؤ و <17

 و 4807”3و "21/944 "51/4179 0/6 "4/1 1/5/4 "4/51 "ال56 "ال94 ملا

 و "4مكالو "4ملككو "4؛ملهكو "4ملها١و "1481و "4ماؤو "4458و "4175و "ة؛ماالو "4 مطا١و 49

 و "١445و "4961و "4444و "4474و "4911"و "؛ة١الو "؛محالو "4م45و "ة4نحاو "4ملالاو "ةمال»

 و "ةدءالكو "هءكمو "ةءقودو "تداخهو "هدا "عو "هدو "ةءالالو "ةدااو "499"و "4:9917؟و "6

 و "ها64و "55١6و ”ه5١»و ”هل1"/و "تاا؟5و "5١61و "ه)١"و "هدقؤزو "6:95و ”"ةدؤكو "ةدالا

 و ا"ةالءالو "ه1 0هو "هكخزو ”"هكمدو ”هكالو "هالهدو "تةاا“هو ”ةكالاو "ةالالو "تهكدا"و 15

 و 36441و "ه1" هو "5174و "ت11 "61411" "نلةزو "هاو "مالو "نو "وا و ومال

 و "ةوكدو "ةههوؤو ”"ههامزو "هدا١؟و ”"ةداكو مه40/6و "6154و "ه15"و "“ه524و "ه1:تا6و 15

 وا ”ةكالكو "ةكالا"و "ةككفو "هكك مو "هككاو ”"هكلدو "هكحفو "ةكيدو "ةدحمحو "ةعؤزحو "همكم

 و ”هما"هو "همزاهو "تمهكو "ةهزهاو "هالاهو "تالالالو موالام»و "هالاءو "ةالءكو "ةكحمو "هدا

 ورا ”5015و "5011و "ه996و "هؤ97"و "هذكمو "ةهراخخو "ةزالزو "ةزالالو ؟ةزالكو ؟ةزالعو "هلزكم

 و 3511و "54١5و "5176و "14١5و "ت١ 11و 5131و مالو "[الالو "لو "لا

 © ضتشلل ضل شل ش1 ضل شل ضيفا سال ضلك فل ضل شلل

 وا 1و و و مالو لإلو او ردإلو "؟؟ةمو "مخك "لاو

 و ”54957و ”"ة4مخالو "5411و "5410و ”؟41“هو "5415و 8 ملو "مو ”ةرخو "التو

 را"ةتكنو "5541و "كالو "5و "ككاو "55و "مادو "مالو "[ه18خو ”؟هال١و "14#

 و "خ١1 "89١5و "الو تالا و رالااو "العفو "كامو ”؟كقدو "كالو

 و "5351و "5901و 597هو "؟ةلم/و "لتر "روفر "نمار "مكاو ”ارلإلو "ماكاو "يل

 و "امهر "الءالاو "الءتاو "الءمقو مالعممو "الواو "الواو مالولر#و "الدلو "فولو "وم

 و "ال18" "الاالهو "لاو "الاهم "الا 11و "ال51١ "ال118 "ال5١ "الاول ءفو "الار
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 تحت نم ةانثملا ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و مايمجوو تاسؤالو ماسمالو مميسإ لو مايطدمو تلولعو مالو لالاالالو لالاكاو مالاسو تالا
 و "ا/هالاو "الواو ”الهءاو ”الهعحو "الك/خو "1و "الك ءاو "ا8ملو "خو "اللخاو مالالالا

 و 31/7 "لالا هو لالالا و "0كم "الكمر "ال" كو "الك عحو "”الهالالو "الوالوو "الهالوو "الهم

 و ”ا/851/و "ا/خهالو "ا/1خ410/و "1451و "الزكهو "الزحالو "الالثفو "الالة 4و "الالؤاو "الالت ١و "اللا ١

 و "خحعاو "محو "خحلاو "مخححمو "الوك5و "ا/ةرمالو "اللزكو "الث517و "الة الو ”الك44و اا

 و "3111/8 ”م1هالو "مكاو "ماكملو مكاو ”ماكالو ”مكلدو "خكدحو "خحوكو "محكالو "لت

 وا( خو "1315و "مالو متو متلاو 387“ ةزو "م7 ةهدو "مو "ماكو 8147

 وا"54و "١7و "هلو "هدو 7445و ؟937"و 7545و 38و 5"73و ١الاو ١؟4و 17١١و هالو ؟"و ١؟و”وهاهت)

 و 9١01و ١١٠الو هاو 91/4و ةالدو 9" 9و ةد6و مكدو "و ؟4الو 5؟هو هاو هدلو هدو ؛ممو ؛45

 و 550١و 45١هو )"5و 17ءالو !"ءكو ١"١)و ١ ؟ةدو ١؟ا/8و ١؟ه“و ١؟4ةو ١؟١4و ١؟١١و 4

 و ١181و ا1م١حو ا)ال44و ١ا/5ىو ١ا/44و 1/48١و االاهو ز5ا/لهو ل5الكو )5ككو )5014و 151الو ١ه4ام/

 و 5844و 87١5و 5 ١ها"و ١7لالو 15١7و 945١و 91١"و 919١و ١؟!؟4و 918١و 4١9١و 845١و 5

 و 7545و ؟؟555و ؟هزاو ”ها/لزو ؟الهكو 7هالهو 7هال4و ؟هاا“و ؟هدكو ؟4949و ؟ةالالو ؟49ل1و ؟4"١

 و 859١و 5814و ؟ا/48و ؟الؤالو ؟الالهو الالالاثو ؟ا/لهدو ؟1/45و ؟ا/44و ؟ال١4و 7798و "5و مال

 85 قت)و ء(١4هالو "ءمكو "719١و ”ءللو ؟ةكلو ؟ة١مو ؟4م/ؤو ؟خكاو ؟8خدكو ؟845و ١581و “+

 وا75ا/و 4"73و 738“و ؟"او ”١١و ١١٠5و ؟١الو 1415و 87١1و ١ال6و 964١و )"١و 19١١و 518١و ١؟6و ة؟و حقو

 /8661"و ا/81"و الالالو ا/55و 55و "4و ا/"١و ةخو هكالو ةمهاو ها"١و هاالو ”؟١و "15و ؟مالو 5785و

 و ا١الهو 55١و ١51١و 635١و الالو الو "و "الو 318/١ خت)و ء (١٠"7و 1١١٠و 4955و 9555و ١9و ىال١و

 و "44و ١1١١و مكو 8١و ال/5و ها"هو هالاو هلكو 4ذالو ؟8هو ؟ملو ؟الالو ؟5١و 9١75و 99١1و ١ة؟و ال5

 ( 51744و 74891و 1181 ست)يسينتلا فسوي نب هللا دبعو ء(ق ءس ءم)و ١ (15/8و هتكو ١"

 نب دبعم نب يلعو ٠ (7154 ست)  (شرو) ب بقلملا  ءيرقملا ديعس نب نامثعو 2 (1594 هت )و

 دلاخ نب ورمعو 2 8٠( قت)و . 090 هت)و ع (8750و ”"ههو 690١و ١4١١ ست) يقرلا دادش

 نب دمحمو . (8١97و ١1١4 هت) كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحمو ١78١ و7٠١4 ٠ ست) ينارحلا

 « (؟١08 ست) ملسم نب ديلولاو ع (0/407 هت)و , 5١( ست) دامح نب ميعنو 2 1515١( ست) ديبع
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 يربطلا خويش مجعم تحت نم ةانثملا ءايلا باب

 هللا دبع نب ىيحيو ء 1980٠( هت)و 2 (006هو ٠”070و 55549 ست) ىسينتلا ناسح نب ىيصحيو

 نب جاجحو « (858 قت) يسينتلا ورمع نب فسويو ء (704و 801/5 خت)و 2 187١( هت) ريكب نبأ

 /049 /9) « ليدعتلاو حرجلا ٠ سنوي نب دايزو ٠ (188/11/6 ) « ليدعتلاو حرجلا ٠ ينيعرلا ناميلس

 « ليدعتلاو حرجلا » صاوخلا نوميم نب ملسو (؟18/5ه5/4) «ليدعتلاو حرجلا» ريثك نب ديعسو 2 0(

 نب بيعشو « )1501/1١1/5( « ليدعتلاو حرجلا » يناردنكسإلا ميهاربإ نب ناميلسو ء(١116/917/4)

 . (١1؟7/14/4 ) « ليدعتلاو حرجلا » حارجلا نب عيكوو « )1١88/01/4( « ليدعتلاو حرجلا» ثيللا

 نب ريمع نب دمحأو ٠ (7/1519/1+111/ه) « ةمظعلا » ميكح نب دمحأ : هنع ىور

 2 )011/585/١( « جرختسملا ٠ نايفس نب نسحلاو , (1455/81/4) ؛ نابح نبا حيحص ٠» فسوي

 مالسلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأو ١ (19475/16/7) ؛يقهيبلا نئس» ينافكألا ميهاربإ نب هللادبعو

 دمحمو « )10/77/١( « ةنسلا ١» يزورملا رصن نب دمحمو (474/501؟/) «ناهبصأ تاقبط» يناهبصألا

 . ( 1405/14/1 ) « ينايورلا دنسم ٠ ينايورلا نوراه نبا

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :.حيرجتلاو ليدعتلا

 خيش « ةاضقلا دنع ًالوبقم ٠, فشقتلا ديدش « ًاريقف « ًامامإ , ًاثدحم « ًاظفاح ًائرقم « ًاهيقف

 نم نكر وهو « هريغو شرو ىلع نارقلا أرق . ءالبنلا ءالقعلا نم « ةيرصملا رايدلا ملاع « مالسإلا

 كاذب يعفاشلا نع درفت هنأ الإ « لقعلاو ظفحلاب هوُتَعَت . هئاعدب ىَقْسَتْسُي ناكو « مالسإلا ناكرأ

 1! ًادج ركنم وهو « ميرم نبأ ىسيع الإ يدهم الو : ثيدحلا

 قباسلا ثيدحلل هتيوست ىلإ يبهذلا ةراشإ ىوس « حيرجت ىلع هل فقأ ملو : تلق

 دروأ دقو ؛« يعفاشلا نع هتياورب هدرفت هيلع اوركنأ دقو .« ميرم نبا ىسيع الإ يدهم الو

 « (70/85) ٠ نيسلدملا تاقبط » و « )014/580/1١/( «بيذهتلا» يف ةقباسلا يبهذلا ةراشإ ظفاحلا

 . هيلع تكسو

 دبع نب سنوي انثدح : لاق (409/140/5) « هئنس » ُْق ةجام نبا هجرخأ ثيدحلاو

 حلاص نب نابأ نع « يدنجلا دلاخ نب دمحم ىنثدح . ىعفاشلا سيردإ نب دمحم ىنثدح ىلعألا
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 تحت نم ةانثمل ءايلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 الو ءًةدش الإ رمألا دادزي الو : لاق كي هللا لوسر نأ ؛ كلام نب سنأ نع ؛ نسحلا نع

 الإ يدهملا الو . سانلا رارش ىلع الإ ةعاسلا موقت الو . ًاحش الإ سانلا الو « ًارابدإ الإ ايندلا

 . ( ميرم نب ىسيع

 «هجام نبا نئس» مقرمو ققحم هللا همحر  ؛ ىقابلا دبع داؤف دمحم خيشلا دروأ دقو

 نع هلوقُتو « دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا مالك . ثيدحلا اذه بقع دروأ - (404/10/1)

 . هحيحصت يف ملعلا لهأ

 ١ : ( 75514/"/ه/؟) « ةجام نبا ننس حيحص » يف هللا همحر - ينابلألا انخيش لاقو

 ) ًادج فيعض

 (ضايع نب رشب) ىلإ (ضايع نب سنأ) نم (1587 ست) رثألا يف هخيش مسا فرحتو

 وأ ١ (ديعس نب يلع) ىلإ « (دبعم نب يلع) نم (58050 ست) رثألا يف هخيش مسا فحصتو .

 هيف هخيش راص ثيخب طقس (19717 ست) رثألا يف عقوو . نيتعبطلا فالتخال (دعس نب يلع)

 .صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع اقلعم (65 هت) مقر رثألا ىورو . ليحتسم وهو (طابسأ)

 ءاملعلا دلوم »و (5840/94//115491) « تاقثلا ١ و 2« (7١٠؟/9/*141) « ليدعتلاو حرجلا ٠ :رظناو

 « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست »و « (141/5/981/9 ) « نيعباتلا ءامسأ ركذ ١ و «٠ (080/1) « مهتايفوو

 ةركذت ١و ع (5401/50/9) « فشاكلا ١ و « (/8/١1/ه1١/؟# ) « لامكلا بيذهت ١ و )5١8/54/1( ١

 وا ( 579/77 4/١ ) : ظافحلا تاقبط هو « (4404/481/4) « لادتعالا نازيم ١ و « (2040/ه5؟0//؟) « ظافحلا

 و٠ (ا/ه821/:5ا//١١) « بيذهتلا بيذهت »١و ء )5١/١١( « ةياهنلاو ةيادبلا »و « (١/155/5458؟) « ريسلا»

 . (56/95) « نيسلدملا تاقبط »و « )0/407/517/1١( « بيذهتلا بيرقت »

 وه هه هه ©

 (؟: هت ) ينالوخلا .. سنوي 15

 (شا/ را : هت: بطر

 سنوي : حيحصلاو  هقيفرو « ديشرلا روتكدلا ةخسن يف اذك !  ينالوخلا ..

 امهف ؟ )1/11/١( ركاش دومحم خيشلا ةخسن يف امك.. ينالوخلا رصن نب رحبو ىلعألا دبع نبا
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 . !! هتبسن تيقبو « امهيناث

 . (58 هت) هللا دبع : وهو « بهو نبا : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم « رفعج وبأ : هنع ىور

 « هتمجرت تقبس يذلا (يفدصلا ىلعألا دبع نب سنوي) وه اذه (سنوي) نأ حيحصلاو

 وها (ينالوخلا) و « انه دنسلا لاجر دحأ وهو ,« بهو نب هللا دبع نع ةياورلا رثكأ يذلاو

 نب هللا دبع امهخيش نع « امهنع ثيدحلا حرخأو , امهضعبب يربطلا امهئرق رصن نب رحب

 يف كلذ تلعجل هنع يربطلل ةياور يل ترهظ نم لكل ةمجرتلا مازتلاب يِطَرَش الولو . بهو

 ًالصأ اهتدمتعا يتلاو ٠ ديشرلا روتكدلا ةخسن مدختسي نمل ةمدخ نكلو « امهنم لك ةمجرت

 .انه ةمجرتلا هذه تابثا ترثآ ؛ «راثآلا بيذهت» نم اهتمجرت يتلا يمجارتل

 ؛ (1497/040/6) ؛ هحيحص » : يف يراخبلا هجرخأ ؛ حيحص  ةمجرتلا رادم  ثيدحلاو

 « ىربكلا » يف يقهيبلاو « )0771/0/٠١( ه دنسملا » يف ىلعي وبأو « )7١6/08/1( « دنسملا » يف يديمحلاو

 . هب رمع نب هللا دبع نع رانيد نب ورمع نع ةئييع نب نايفس ثيدح نم مهعيمج 2 ( ) /٠١018/811

 ىنكلا باب [؟1]

 (؟948١) يذمرتلا ليعامسإ وبأ 6

 (يئاسنلاو « يذمرتلا)

 ( ش ”/رك : بط )

 (شا/را : رص )و ء (شا/را : هت)و ء ( ش١ /ر؟ : ست)

 : يدادغبلا مث , يذمرتلا « يملسلا « فسوي نب ليعامسإ نب دمحم « ليعامسإ وبأ

 .هيف متاح يبأ مالك مضتي مل. ظفاح « ةقث « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيئامث ةنس يفوت

 ست) يرصلا ملاص نب هللا دبع ملاص يبأو : (20 رص) لبنح نب دمحأ : نمع ىور

 . 05١( هت) يوغبلا راوس نب نسحلا ءالعلا يبأو ا
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 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ركب وبأو (19495/471/9) « يقهيبلا ننس ا رافصلا ديبع نب دمحأ يلع وبأ : هئع ىور

 « ينطقرادلا ننس » يلع نب دمصلا دبعو )1١51/077/1( ؛ ىرغصلا نئسلا ٠ بنخ نب دمحم نب دمحأ

 نب قاحسإ نب دمحمو « )15014/19١/4( « تاقثلا ٠ ىجراخلا ميهاربإ نب دمحمو ء(010/1410/)

 ننس » مثيهلا نب دمحم نب رفعج نب دمحم ركب وبأو © (115/1//19) « ةميزخ نبا ميحص ١ ةميزخ

 هيف هنع رثكأ دقو )1///0(  « ةناوع يبأ دنسم » ينييارفسإلا ةناوع وبأو « (55/581/9) « ينطقرادلا

 « ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . ملعلا ريثك « ةنسلا بهذمبو بلطلاب ًاروهشم « ًانقتم « ًامهف « ًاهقفتم ًانومأم ؛ ًاقودص

 . « هيف اوملكت :٠ متاح يبأ نبا لاقو . متاح وبأ هيف ملكتو

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ : تلق

 تالاؤس» و ء (15114/160/4) « تاقثلا »١و « )٠١85/150/07( « ليدعتلاو حرجلا ١» :رظناو

 /484/14) « لامكلا بيذهت ١ و « (0/41/5"4 ) « دادغب خيرات ١ و )015/185/1١( ١ ؛ ينطقرادلل مكاحلا

 )١/ « بيذهتلا بيرقت ١ و « (51/57/4) « بيذهتلا بيذهت ١ وع )1/78/١58/5( « فشاكلا هو ع (ةءال٠

 . (ه95/؟51//١) « ظافحلا تاقبط ١ و (407/ا/ال/؟) « دشرألا دصقملا » و « (هالطغ/ 44

 هق اه مه ماه ع

 (185377) ينارهبلا بويأ وبأ 5

 (دواد وبأ)

 (ش"؟ / رم : بط)

 (ش'/ر"8":اهت)وء(ش /ر :خت)و . (شا١ /را١ : ست)

 دبع نب ناميلس « ينارهبلا - ميحصلاو « أطخ وهو - « ينارهنلا « بويأوبأ

  ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبسو عبرأ ةنس يفوت : يصمحلا « يمكحلا عفار نب ديمحلا

 . يئاسنلا هبذكو « بصنلاب يمر « قودص

 (449 هت)و (18571 ست) هبر دبع نب ديزيو ؛ (144 هت) حيرش نب ةويح :نع ىور

 نب دمحأ نب دمحمو . )144/178/١( «ىقتنملا» دوراجلا نب يلع نب هللا دبع :_ةهنع ىور
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 . (016150/414/9) « يقبيبلا ننس ٠ ةساد نب ركب وبأو « ٠ )000/114/١( يقهيبلا نس : هيومحم
 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تبرطضا : حيرجتلاو ليدعتلا

 . بصنتيو « ثيدحلا ظفحي نمم ناكو « ًاقودص

 . « نومأم الو « ةقثب سيل « باذك » : يئاسنلا لاقو

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ : تلق

 « لامكلا بيذهت »و 1407/181/8(2) « تاقثلا ١ و (0/4*07197/17) « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 ٠ )١/ ينغملا» و 2 )075/1١1/1١( « ىنتقملا ١ و ء (”1./85/#) « لادتعالا نازيص هو « (ه0/؟؟/1

 « بيذهتلا بيذهت » وع (”9//811/710) « نازيملا ناسل هو 2« )5١١8/471/1١( « فشاكلا هو ء« 04

 . (737/8 /ه) « ريدقلا ضيف ١و « (؟١/584/507) « بيذهتلا بيرقت ١و 2« ("00/180/4)

 )10٠١1(  بوسنم الو  ىمسم ريغ ركب وبأ 7

 ( ش1 /ر؟ : ست) : بط )

 : هلعلو . ةرشع ةيداحلا وأ « ةرشاعلا نم ء - بوسنم الو « ىمسم ريغ ركب وبأ

 نم « نيتئامو نيثالثو سمخ ةنس يفوت , يفوكلا « ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع « ركب وبأ

 . فيناصت بحاص « ظفاح « ةقث « ةرشاعلا

 هتينك نإف « بلح ليزن « رازبلا « يناولحلا « رفعج نب دمحأ . ركب وبأ : هلعل وأ

 اضيأ قلط نع ىورو (ركب وبأ)

 . (2006 ست) سيردإ نب هللا دبعو « ٠٠٠١١( ست) مانغ نب قلط : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 ( يربطلا ريسفتل ٠ امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ : حيرجتلاو ليدعتلا

 نيثالثو سمخ ةنس يفوت « يفوكلا « ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع ركب وبأ : هلعلو

 امك قلط نع يوري يذلا وهف . فيناصت بحاص . ظفاح « ةقث وهو « ةرشاعلا نم « نيتئامو

 هنأل ؛ ديعب هئكلو . !! (51077 ست) يف وه امك سيردإ نب هللا دبع نعو « ٠٠0١١( ست) انه

 ا



 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 دعب الإ « ملعلا بلطل هدلب نم جرخي ملو « (نينس رشع) يلاوح الإ يربطلا رمع نكي ملو يفوت
 . ةنسب ةبيش يبأ نبا « ةافو دعب يأ ١ (نيتئامو نيثالثو تس) ةنس

 امك ميهاربإ ةبيش يبأ هنبا نع يربطلا ىور دقو « !! طقس امهنيب عقو : هلعلوأ

 . اذه يباتك نم , ةيتآلا (240) مقر ةمجرتلا يف كلذ انتبثأ

 نع ٠ «ريسفتلا » يف هنع رثكأ دق يربطلا نأل !! بيرك يبأ نم فرحم : هلعل وأ

 . سيردإ نب هللا دبع نعو « قلط

 هتينك نإف « بلح ليزن « رازبلا , يئاولحلا . رفعج نب دمحأ ركب وبأ : هلعل وأ

 : امهف هاخيش امأو. باوصلاب ملعأ هللاو« ةعبرأ تالامتحا هذهف .اضيأ قلط نع ىورو (ركب وبأ)

 ( )5١١ ةنس يفوت: يفوكلا « يعخنلا « ةيواعم نب قلط نب مانغ نب قلط ء دمحم وبأ

 . ةقث « ةرشاعلا رابك نم

 )١١6( ةنس هدلوم : ىفوكلا « يدوألا « ديزي نب سيردإ نب هللا دبع « دمحم وبأو

 « ريغصلاو ريبكلا نيمجعملا » يف امهل تمجرتو« دباع هيقف ةقث ٠ ةنماثلا نم « )١197( ةنس يفوتو

 )11١١١( يصمحلا رهامجلا وبأ

 (ش"؟/ر؟: بط )

 (شا/را :هتر)و ء(شا/را : ستر

 ةرشع ةيداحلا نم : يصمحلا . يمرضحلا , نمحرلا دبع نب دمحم « رهامجلا وبأ

 . قودص

 ينارهبلا عفان نب مكحلا ناميلا ىبأو ء 0١1١١ ست) ىسوم نب زيزعلا دبع : نع ىور

 يظاحولا حلاص نب ىيحيو ؛ شايع نب ىلعو « حور نب عيبرلا حور ىبأو ١ (1881 هت) يصمحلا

 قاحسإ نب بوقعي ةناوع وبأو  ةباتك متاح يبأ نب نمحرلا دبع : هنع ىور

 . ل هلع رثكأ دقو 77( /؟١4/1) « ةناوع يبأ دنسم » ىئييارفسإلا

 ان.

 يربطلا خويش مجعم



 . « ليدعتلاو حرجلا » يف هتمجرت

 . « قودص وهو « صمحب هنع تبتك » : متاح يبأ نبا لاق :حيرجتلاو ليدعتلا

 « يربطلا ريسفتل» امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ : تلق

 . (10751/؟ا//0/ ) , ليدعتلاو حرجلا و : رظناو

 (*84/ خت) يناسارخلا نسحلا وبأ . 8

 (ش"/ر" خت : بط)

 : يدنقرمسلا ؛ يدعسلا « رهاز نب ميكح نب ىلع : هلعل ؛ يناسارخلا نسحلا وبأ

 » يف نابح نبا هركذو « دباع-« دهاز « قودص « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيثالثو سمخ ةنس يفوت

 بتك دقو « ةنس نيرشع نم ابيرق ةكمب رواج « لضفو « ةنس بحاص ناك» : لاقو « « تاقثلا

 . « هنع اهلك عيكو فانصأ

 (؛"و 45/4 خت) ينامركلاو « (8/ خت) يملسلا دامح يبأ : نع ىور

 (15و 145/4 خت) ينئادلا دمحم نب يلع ةطاسوبو (ممح/# خت) يربطلا : هنع يور

 فرعيو ًادهاز ظ ًاهيقف ظ ًاقودص ناك » : بيطخلا ركب وبأ لاق : حيرجتلاو ايدعتلا

 . « ةقث ناكو ٠ ةنس نيرشع نم اوحن . ةكمب رواج « هئاكب ةرثك نم (ءاكبلا يلع) ب

 عيكو فانصأ بتك دق « لضفو ةنس بحاص ناك ٠ : « تاقثلا » يف نابح نبا لاقو

 . « هنع اهلك

 ازييمت ١ « بيرقتلا ١ و « « بيذهتلا ١ يف ينالقسعلاو ؛ يزملا هركذو: تلق

 « لامكلا بيذهت «٠» (15451/477/8) « تاقثلا ١» « (١٠٠؟/181/5) « ليدعتلاو حرجلا ٠ : رظناو

 )1059/51/7١( (ه10/؟0/ه/0) « بيذهتلا بيذهت » ء « ١» بيذهتلا بيرقت « )1774/1020/1١( .

 مه سه © ها © © ه
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 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
 دم د ع

 (0178) يعوبريلا نيصح وبأ 2

 ( يئاسنلاو . يذمرتلا)

 (ش4/ راو : بط)

 (شك</ر" قت )و (شا /را١ هت)و (شا /ر"” خت)و (شا* /ر١8؛ ست)

 يعوبريلا ٠ سنوي نب هللا دبع نب دمحأ نب هللا دبع  ةلمهملا ءاحلا حتفب  نيصَح وبأ

 ا . ةقث « ةرشع ةيداحلا نم «نيتئامو نيعبرأو نامث ةنس يفوت : يفوكلا

 عيزب [ متاح يبأ ]و ٠ (08/4و 441/© خت) سنوي نب هللا دبع نب دمحأ هيبأ :_نع ىور

 را14447و 1840و ه8 ست) مساقلا نب رثبع ديبز يبأو ؛ 080١ ست) [ماحللا هللا دبع نبا]

 رمل بو كاككمو 1ءكه14و !خحماو !1ممضل1و ؟501/4و ؟1هدو ؟لكلمو ؟لا#او 7؟441و 7741

 ست) [ريشب نبأ] ميشهو 2 (6١41و 018 قت)و 2 (1؟95هت)و , (8174و "الطالغو "41و مل

 . نم /عوو/م) « تاقثلا ١ دلاخ يبأ نب ليعامسإو

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ :.هنع ىور

 . هنع تكسو متاح يبأ نب نمحرلا دبع هركذ : دلاو ليدعتلا

 . « تاقثلا ٠ باتك يف نابح نبا هركذو

 .!! « قودص : متاح وبأ لاق » : يزملا لاقو

 2( ةقثاإ يمرضحلا هللا دبع نب دمحمو « يئاسنلا لاق » : اضيأ لاقو

 « يعازخلا هيوبش نب دمحأ نب هللا دبع : هنأ : وأ « دارملا هنأ ىنظ بلغأو : تلق

 يوري هنإف ع )107١( مقر ةمجرت "١١( ١ ست) رثألا دنع هل تمجرت دقو : يزورللا . مهالوم

 .!! اضيأ هيبأ نع

 ست) مقر رثألا يف هابأو همهبأ دق نوكي امبر يذلا لبنح نب دمحأ نب هللا دبع : هنأ وأ

 .اضيأ ميشه نع 3 ( مهبلا) هيف يوريو « (332107*

 )485/١/ « راثآلا بيذهت نم دوقفملا ءزجلا ١ ققحم ؛ اضر ىلع خيشلا ىلع هتينك تفحصتو

 07؟.؟



 « لامكلا بيذهت هو ؛ 115 /؟هح/مج و تاقثلا د وع مهر « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 « بيذهتلا بيذهت ١و )1١/ 1511١/188( « ىنتقملا »و « )5574/558/١( « فشاكلا ١و « (157/184/1)

 . 6/1406 يربطلا ريسفت لاجر »و « ٠ )١/ه95؟/4 0٠١ بيذهتلا بيرقت ١و ؛« 015/17 4/0)

 هده ه هاه ه ه

 ("078) يريحلا صفح وبأ "4

 ( شك" / را" : ست) : بط )

 « يفقثلا ٠ فسوي نب هللا ديبع « يريبجلا صفح وبأ : هلعل « يريحلا صفح وبأ

 « ةرشع ةيداحلا نم  ريسيب كلذ دعب وأ - نيتئمو نيسمخ ةنس دودح يف يفوت (9١٠)يرصبلا

 (650/4) ؛ قيلعتلا قيلغت ٠ يف هبسن فحصت دقو « ًاضيأ (145) مقرب هتمجرت دقو . قودص

 . (يرسجلا) ىلإ (يريحلا) نم

 (2060075و "018 ست)[ليعامسإ نبا] لمؤلاو ؛ 2540١( ست) يعبضلا سبلح :_نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ :_هنع ىور

 (85ه5) مقرب « يربطلا ريسفتل , هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ :_حيرجتلاو ليدعتلا

 « سالفلا يلع نب ورمع وه رفعج وبأ هنع يوري يذلاو 2 هدجأ مل » : لاقو يريبجلا ىلا هبسنو

 « (517) مقر ةمجرت 4١١( ست) مقر رثألا دنع باتكلا اذه يف (سالفلل) تمجرت : تلق

 . ركاش ناخيشلا كلذ ىلإ راشأ امك ٠ افرحم نوكي نأ ىشخأو! هبسن وأ همسا ىلع فقأ ملو

 يعبض : وأ يبالك : وأ « يلجع وهف ؛ ًادج هيف ُفَلَتْخُم: لوألاف؛ انه هاخيش امأو

 يف كلذ تنيب امك « نيتطساوو ةطساوب يربطلا هنع ىور دقو . فيعض « ةنماثلا وأ ةعساتلا نم

 . اذه يباتك نم (*8) مقر يلمرلا ديلولا نب دمحأ ةمجرت

 « مهالوم « يودعلا « يشرقلا ٠ ليعامسإ نب لمؤم « نمحرلا دبع وبأ : يناثلاو

 . ظفحلا ءيس « قودص « ةعساتلا نم )5١5( ةنس يفوت . يرصبلا

 . « نيمجعملا » يف هيخيشل تمجرتو « ةرشاعلا نم ةمجرتلا بحاص نوكيف اذه ىلعو

7٠ 



 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (417*8//)  أطخ وهو يدزألا ديمح نبأ : ليقو  يصمحلا ديمح وبأ - م

 (يئاسنلا)
 (شال/رامث: بط)

 (شا١/ر١ : هت)و ء( شال /ر5١ : سق)
 : ليقو ٠ يصمحلا « يدزألا , نانس نب ةريغملا نب دمحم نب دمحأ . ديمح وبأ

 « يصمحلا يدزألا . رايس نب دمحم نب دمحأ : ليقو « نانس نب فورعم نبا دمحم نب دمحأ

 « هريسفت ١ يف يربطلا هنع اهجرخأ يتلا راثآلا لك يف  ةريغملا هدج ىلإ بسن دقو - : يمهوعلا

 قودص « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيتسو عبرأ ةنس يفوت

 ست) يصمحلا ديزي نب حيرش ةويح يبأو ٠ 4178 ست) حور نب عيبرلا : نسع ىور

 ست) [دعقملا رمعم يبأ] ورمع نب هللا دبعو . (س)و . 1١( 40 هت) و ء (7807 الو 78119؟و ؟هها/

 2 (س) و ا. (178551/و #7857و م4486 ست) يشرقلا رانيد نب ريثك نب ديعس نب نامثعو . مهم

 - [ناطقلا] ديعس نب ىيحيو 2 580١٠( ست) دبعم نب ىلعو ء (907804 ست) شايع نب يلعو

 . 03ه 1/لو لللو الماهر 1ا/ا/5 ١و هالهكو هالددو 74/8 ست) يصمحلا راطعلا حيحصلاو

 . (15/0 ) « ءايلوألا ةيلح ٠ يرهوجلا دواد نب ىسوم نب دمحأ : هنع ىور

 . « ةقث ٠ : يئاسنلا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « ةقث ١ قودص وهو . هنع تبتك » : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاقو

 دمحأ » : لاقو )47/1١١1/4/( « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذو

 . ( 7407 ) ًاركذ الو « ةمجرت هل دجأ ملو ء وه نم فرعأ مل : يربطلا خيش « ةريغملا نبا

 ةريغملا نب دمحم نب دمحأ وه : يربطلا خيش  يصمحلا ديمح وبأ « ةريغلا نب دمحأ

 )١ متاح يبأ نبا همجرتو . هقثوو يئاسنلا هنع ىور « ةقث وهو . هدج ىلإ انه بسن « رايس نبا

 (ها/ه8) . «ةقث قودص وهو . هنع تبتك» : لاقو رايس نب دمحم نبا دمحأ» : مساب فقد

 وبأ انداز دقو . هفرعأ مل ينأ ( "47 ) يف ىضم : يربطلا خيش « ةريغملا نب دمحأ

 به



 يربطلا خويش مجعم ىنكلا باب
 ريغ اذه عم لازي الو ( ديمح وبأ )) هتينك نأو ((يصمحلا )) هبسنف هب افيرعت انه رفعج
 . ىهتنا « . انل فورعم

 3 بسحف « ريسفتلا » يف ال 3 اهعضاومو هتمجرتب كيدل فورعم نآلا وه اهو : تلق

 . تاحلاصلا متت هتمعتب يذلا هلل دمحلاو ؛ ًاضيأ « راثآلا بيذهت» يفو لب

 (ديمح نبا) : ىلإ . (ديمح يبأ) : نم فيحصت ( 787١ ست) مقر رثألا يف عقو دقو

 فحصت دق « (4078 ست) مقر رثألا يف « ( ناطقلا ديعس نب ييحي ) مسا نأ رهاظلاو

 2 عضاوملا نم ريثك يف « هتاياور يربطلا جرخأ يذلا ٍ ( يصمحلا راطعلا ديعس نبا ييحي ) نم

 . (؟١١08 ست) مقر رثألا يف هتبسنب حرص دقو

 « فشاكلا ١ و « )44/410/1/١( « لامكلا بيذهت ١ و « (9/0/9/9"11) ؛ ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 44/84/١( ) « بيذهتلا بيرقت ١و ء ( 10/45/1١59" + ١؟١/5/55) : بيذهتلا بيذهت ١و ء (80/50/1)

 . (1//6/1١9)و « ٠ )47/1١4/1( ىنطقرادلا نئس » يف ةياور هلو « (84/15 ) « يربطلا ريسفت لاجر هو

 (؟ا/4١/0) يدوراجلا باطخلا وبأ "9

 (ش4/رو :بط)

 (شا* / رش : هت)و ء( شا /ر١ : سقر

 ةرشاعلا نم : يرصبلا « يناسحلا ٠ يدوراجلا « ميهاربإ نب ليهس « باطخلا وبأ

 . فلاخيو « ءىطخي : لاقو ١ تاقثلا يف نابح نبا هركذ

 1١07١(  هت) ديلولا نب عاجش ردب يبأو , 0014 ست) ةبيتق نب ملس :نع ىور

 وا 4و ذ1لو 185١و 13١ هت يسلايطلا دواد يبأو 2« (١١١؟5هت) ناطقلا ديعس نب ىيحيو

 نب زيزعلا دبعو ٠ (©5080/ 104/4 ) هطسوألا مجعملا ١ يدبعلا ناورم نب ناميلسو ء(40١١و

 ) « لامكلا بيذهت » يطساولا دواد نب هللا دبعو )٠١75/1550/4( « ليدعتلاو جرجلا » يمعلا دمصلا دبع

 يبأ نب ورمعو ٠ (075/144/5) « ناميإلا بعش » ينادعلا نايفس نب هللا ديبعو 26. 4

 لضفلاو (18ها/4/.5/6) « تاقثلا » عسيلا نب ةدعسمو « )5١119/757/١( « كردتسملا » ىسيقلا رشب

 ؟بك



 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 .  م04 /50/و) «طسوألا مجعلا ٠ يشاقرلا ىسيع نبا
 نب نسحلا نب ناميلسو 2« )80١77/541/5( « ناميإلا بعش » ةيجان نب دمحأ : هئع فور

 ع (١1هال”/607/م) « تاقثلا ١ ىريحبلا دمحم نب ورمع و , (5360/0/4/4) « طسوألا مجعملا ٠ راطعلا

 يراصنألا قاحسإ نب ىسومو ٠ (1110/033/1) « كردتسملا ١ يطقسلا رباج نب لضفلا نب دمحمو

 نب ىسومو « (81178/181/8) « طسوألا مجعملا : ايركز نب ىسومو « )٠١15/160/4( « ليدعتلاو حرجلا »

 . )81054/5١7/8( « طسوألا مجعملا » [ينوجلا] لهس

 !! هنع تكسو « متاح يبأ نب نمحرلا دبع هركذ :حيرجتلاو ليدعتلا

 . ؛« فلاخيو ءىطخي » : لاقو « نيعضوم يف « تاقثلا » يف نابح نب دمحم هركذو

 « يربطلا ريسفتل» امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ : تلق

 )2/”١/ و 2 (944١1/؟؟ة/8) « تاقثلا »و 2 (0١1/؟90/4) « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 / ) « نازيملا ناسل » و : (دمصلا دبع وبأ يمعلا ةمجرت - (0409/176/18) : لامكلا بيذهت ١و ء (1ها/*

 . تاو ا

 ه همه ههه اه

 (5488) يرصملا دادرلا وبأ "5

 (شا١/را١ : ست : بط )

 « بتكملا « نذؤملا « دادرلا نب هللا دبع نب مالسلا دبع نب هللا دبع « دادرلا وبأ

 . قودص « ةرشاعلا نم : رصم سايقم بحاص « يرصملا مث « يرصبلا

 ماشه نب كلملا دبعو ؛« ديوس نب بويأو ١ 0400 ست) دشار نب هللا بهو : نع ىور

 . (194/8) «ديهمتلا» يوحنلا

 « ينطقرادلا ننس ٠ دعاص نب دمحم نب ىيحي « متاح يبأ نب نمحرلا دبع : هنع ىور

 « ةناوع يبأ دنسم ١ ىنيئارفسإلا ةناوع وبأو ١ (1914/8) « ديهمتلا ٠ يواحطلا رفعج وبأو مم/1/6)

5/4/1 . 

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم ؛ - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -« باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 اب



 . ؛ ليدعتلاو حرجلا ٠ يف هتمجرت نم

 ١ « ليدعتلاو حرجلا » يف متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتل او ليدعتلا

 . « قودص وهو رصمب هئم انعمس

 و (519/7) و :؛ (؟41/4) ؛ الوكام نبا لامكإ » و « (1١441/6//ه) « ليدعتلاو حرجلا ١» : رظناو

 . )١575/91١5( « يربطلا ريسفت لاجر هو « (114/ه) نادلبلا مجعم»

 ةنس يفوت « يناهبصألا « مالسلا دبع نب هللا دبع . دمحم وبأ زييمت -14* ٠

 .نيحلاصلا هللا دابع نم .  ىطمرقلا ةنس «  ةيدابلاب ةئامثالثو ةرشع ىتنثا

 . نييرصللاو [يفدصلا ىلعألا دبع نب] سنويو ءرصن نب رحب : نع ىور

 0م ناهبصأ تاقبط » : رظناو

 هوه هم © ©

 (؟6889) يزاررلا ةعرز وبأ . "فه

 (هجام نباو « يئاسنلاو , يذمرتلاو . ملسم)

 (شا /راو : بط )

 (شوؤ/رو :هت)وء.(شة4,/راك: ست)

 « يموزخملا « يشرقلا « خورف نب ديزي نب ميركلا دبع نب هللا ديبع . ةعرز وبأ
 ةقث ٠ ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيتسو عبرأ ةنس يفوتو ؛ نيتئام ةنس هدلوم يزارلا « مهالوم

 . لاوج « روهشم « ةقث « ظفاح « مامإ

 2, (؟ه١هت) سنوي نب دمحأو ء (1هم7 هت) ينارحلا بيعش يبأ نب دمحأ : نع ىور

 هت) يرفعجلا لهنم نب نسحلاو , 1١60( هت) زازبلا يشرقلا حيجن نب ةيطع نب نسحلاو (س)و

 2 809019 869401 ست) يسرنلا ديلولا نب سابعلاو ء ١٠559( هت) يدعسلا لالب نب دوادو ء ٠56(

 2 (ت)و ,(10401و ؟١046 ست) ةبقع نب ةصيبقو 2 (؟ه8م9 ست) نيكد نب لضفلا « ميعن يبأو

 دمحمو , (1087 هت) يناهبصألا ديعس نب دمحمو (165400 ست) مدقم نب ركب [يبأ] نب دمحمو

 ؟ب/م



 يفكلا باب _ ةعوبطلا ةدنسملا هبتك يف

 نب ىسوم ها ةملس يبأو « (5ه0هت) حابصلا نب دمحمو ء ١ هت) يق ىقشمدلا ذئاع نبا

 . ٠١66( هت) يدهنلا ليعامسإ

 )١40/5/ « يقهيبلا ننس » يزارلا ةيواعم نب دمحم نب دمحأ . دماح وبأ : هئع ىور

 نب نسحلاو « (18404/974/15) « نابح نبا ميحص » يرتستلا ريهز نب ىيحي نب دمحأو « 01

 « نابح نبا حيحص » بعصم نب دمحم نب نيسحلاو : (476/14/4) « جرختسملا » يكرادلا دمحم

 (11714/ه*؟/5) « ناميإلا بعش د يقرشلا نسحلا نب دمحم نب هللا ديع دمحم وبأو (3091/668/15)

 يلوغدلا نمحرلا دبع نب دمحمو )174/1548/1١( « ىقتنملا ١ دوراجلا نب يلع نب هللا دبع دمحم وبأو

 (0114/598/) « كردتسملا ٠ يزارلا ديعس :نب دمحأ نب دمحمو « (؟597/410/5) « نابح نبا حيحص »

 نوراه نب دمحم ركب وبأو 2 (1؟١٠١/11/55) « نابح نبا حيحص » ةميزخل نبا قاحسإ نب دمحمو

 . (1181/914/؟) « ينايورلا دنسم » ان

 حوارتو « هليدعت ىلع ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تقفت ةتا:حيرجتلاو ليدعتل

 ىأر ام « ًاقداص ًارثكم « ًانقتم « ًاظفاح« ًاينابر « ًامامإ ؛ ًاقودص . ٌةقث هنوك نيب هليدعت

 . هلثم مهل - لجو زع هللا ىقبأ ام ريخب نوملسلا لازي الو ٠ هسفن لثم هنيعب

 . لفاونلا ةالص ىلع ُهَتَركاْدُم ٌرْيْؤي لبنح نب دمحأ ناكو

 ؛ ًارورس موي لك كب دادزأ ىنإ ٠ : ةعرز ىبأ ىلا هطخب هيوهار نب قاحسإ بتكو
 . « مويلا بلاطلا هيلإ جاتحي ام مظعأ نم اذهو « هتنس ظفحي نمم كلعج يذلا هلل دمحلاف

 اهظافحو ةمألا لودع نم هلاثمأل ةمجرتلاف كلذ هل ّقحو هتمجرت يف يزملا لاطأ : تلق

 . ىلاعت هللا ىلإ اهب دبعلا برقتي ةبرق يهو « هتدامو نيدلا ندعم يه يتلا « راثآلاو ننسلل ظفح

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأ دقو

 « دادغب خيرات ١ و (151١؟8//4/107) « تاقثلا ١ وء (1647/814/ه) « ليدعتلاو حرجلا ٠ : رظناو

 ةركذت هو « )058/18/١*( « فشاكلا »و ء )2570/49/١9( « لامكلا بسيذهت هو ء (ه459/8؟5/١)

 بيذهت ١و 2« )1١١8/98/1١( « نيثدحملا تاقبط ١ و « )14/55/١( « ريسلا »و « (ها/5/هها//؟) « ظافحلا

 )011/585/1١( « ظافحلا تاقبط »و 2« )1815/7/1١( « بيذهتلا بيرقت ١ و 2« )157/١١١/1١9( « بيزذهتلا
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 (48) يفوكلا بئاسلا وبأ 5

 ( ةجام نباو , يذمرتلا )

 (شا؟/رمام: بط )

 (شا/را رص)و . ( ش4/رث قت )و . (شش ه/رك١ هت )و ء( ش4/ ره خت )و « ( ش 7١ /ر؟ 55 ست)

 مضب - يئاوُسلا 2 ةرمس نب رباج نب دلاخ نب ملس نب ةدانج نب ملس 2 بئاسلا وبأ

 نم نيقب سمخل نينثالا موي يفوتو « ةئامو نيعبسو عبرأ ةنس هدلوم : يفوكلا « يرماعلا  ةلمهلا

 . فلاخ امبر ةقث « ةرشاعلا نم « ةنس نينامث نع « نيتئامو نيسمخو عبرأ ةنس ةرخآلا يدامج

 /؟ خت) دامح نب نسحلاو , (ت)و . 0/818 ست) يفوكلا ريشب نب دمحأ : نع ىور

 و ١455و 4754و 45١8 4197"و "»#"الو "ىو 7144و ؟١1١و الث ست) ثايضغ نبا صفحو ع دو

 5111و ؟5778و ؟هم114و ؟تا/84و ؟4 4و 3ا/ و ؟؟خئو 7118و 1697و 1875و 11475 مم

 و 7806و 4"74و 1875و 1577و !هتو 1171و 1"1١و 7و 7155و 146 بهت) و ١ (؟1/ها/0و ؟ا/ل1"و

 ,ء(ت)و . (؟5"51 ست) ةماسأ نب دامح . ةماسأ ىبأو ء(ق ءتالو .(/57 قت)وء 5

 سيردإ نب هللا دبعو 2( 84و 505/1 خت) و . ( 4004 هت) تباث يبأ نب زيزعلا دبع نب ناميلسو

 ه04١5و ههدا7و هالو هد 55و ؟مهتكو ةالئ١و 4757و "719و "7115و ”."ا و ؟مالؤو ١3و 1918 ست)

 رز ةكككو ة5ههو 9584و 9"ه14و 4194و الهالالو الؤ5و الك57و الؤهزو ال4هكو ةلكمو هالزخو هما"او

 و 1١158و 1"؟هوو 4"57"1و 57"1"و 889١و ١؟امغو !١؟140و 1184و 5١١1"6و 4١١ةهو 4١١م

 و 77431/و 1714779 7711و ؟١1"ةكو ١1ةمالمو !ملكمو ١الهل"و 5١و 15كمخالو 54١1"#و 1

 و ؟١115و ؟""١591و ”"؛54و "؟450و ؟""4هز١و 45”"5"و ؟54“47"5و "5884و ؟""غا/هو ؟""410/0و ””5/

 و ؟الالاث؟و ؟١5هزو ؟هزاحو ؟هزاؤو ؟هالزكو ؟ها هو ”؟/#8و مكاو 754617و 751/7"و 41

 و "١1ا/4و "ءالكلو "نالتدو "١م ل دحلمو ؟93875و ؟ملحاو ؟الثهكو ؟الةا1و ؟امتكو اللالو

 را45١١و 45١١و 44١١و 4١١١و ةمهو "نو ؟١4 هت)و ء( "؟1١1ا/١و ”"١؟5ا/لو "١١ه9و "64١١و "11#

 ست) بهو نبا [ هللا دبعو] , (ق)و ( 5754و 15١ قت)و . (”057و ١هالاو 4١الالو 1" خو اا/

 2( (15174 ست)- بوسنم الو 2 ىنكم ريغ ءاطعو ع ٠07 ست) يزارلا ميحرلا دبعو 2 28617

 اذ



 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 : ةيواعم يبأو + (451/8 خت) يرعشألا دارب نب دمحمو « 05018 ست) يلسملا بيبش نب رمعو

 لو اهو 2 االو 2201و مكاو 1515و 1573و !ةهالو مهو 48 ست) ريرضلا مزاخ نب دمحم

 و محالالو الطالكو 5محزو هؤ59و هظعلزو هكزعو عالومو :”4هو ؛"خكو ؛""مو ؛هالزو ؛هالالو 04

 و 9١١؟54و 5١١الو ١١ و١١14 و5١" ١١ ه4"1و 4١١ةالو 447١٠و )15١١و ةذكلو ةكالكو ةكلكو 14

 و ١5الههو ؟١الؤؤو ١؟ةخخو 1مكخمو 1١الالالالو !الدمكو !الدكرو 1١ "ظدالو ١هرزحألو ١هالهءو ال

 و ؟ةممفحو ؟ظاطإلو 5581و ؟؟"المو ١1١١فل ؟١ةللو ؟١مح#و ؟5١الاو ؟17١ط"الو ؟١١فمو ؟١المخ

 و 18519و ”هددالو ؟؟؟41/و 159259 ؟؟ضحدو ؟"هالإو ؟”للو ؟هزمالو ؟دؤ11و ؟هك#"خو 494

 ور ”"؟5ة64و ”؟ه54و ”"؟هكؤو ”"؟هلئ4و ؟11ل1 الو ظلام دو 7115و 11و كظالممو ؟ةكالكو ؟مككم

 اظل#و ١؟١5هو !9١هو ١١/59 45١1و 5١١هو مانو الككو ”الاو 0١74و ١ هت)و 2( 5"7809و م”

 و 1141و ؟؟كو 75505١ 5574و ؟191لو ؟)1/4و ؟١؟هو )5١كو ]ةكمو 515١و ١؟ةخو 4١ملحو 4١و

 ضست)و 2 (185و الآ١و 1189و 558 قت)و 2 (1001و )١فؤو 54١5و 7ءدمو 4١1غهو 1971و 4١15و 551

 ناوزغ نب ليضف نب دمحمو .ء 4:2٠:50 ست) ةراس ىبأ نب هللا دبع نب دمحم « رفعج يبأو 2 لفن

 و 1558و ؟١41١و ؟1١ ذو ١ةةل4و 94١ل١و 555١و ١؟4١هو 97١١و م"ؤهو هد5أ١و 1885 ستر

 قترو ع 0018و 1515و 85١ هت)و 2( 501/5 ١" 511/و ؟4655و ؟ا“طه و ؟ا/ء والو ؟هالالالو ؟["١0

 ببسبو ! أطخ هلعلو - شمعألاو : 470 ست) [ عيرز نبا] ديزيو ء« (18رص)و 2( 5

 . (1151/179/5) « ليدعتلاو حرجلا » يومألا ديعس نب ىيحيو . (1504» ست)  دانسإلا يف طقس

 ميهاربإ نب دمحأو « (0111/0/1) « دادغب خيرات ٠ ءيرقملا ءاجر نب ميهاربإ :_هنع ىور

 « (1581/59/6) « دادغب خيرات ١ قارولا رفعج نب دمحأو 2 )1599/١/4( « دادغب خيرات» ينابصقلا

 خيرات ١ يراصنألا دمحم نب نسحلاو 2 (4155/119/0) « تاقثلا » يناهبصألا قاحسإ نب نسحلاو

 نب بيعشو , (4191/490/8) « دادغب خيرات » غابدلا دمحم نبا نيسحلاو ع (*458/415/0) , دادغب

 /5٠١1/؟) « دادغب خيرات ١ يرودلا رفعج نب دمحمو «غ (4851/145/4 « دادغب خيرات ١ نايح نب دمحم

 (091/5ه/9) «دادغب خيرات» راصقلا نيسحلا نب دمحمو 2« 08

 ًاحيش : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :_حيرجتلاو ليدعتلا

 هثيدح ضعب يف فلاخي امبر« ثيدحلا ريثك ًاحلاص: ميحصلل حلصي هيف ْكَشُي ال: ًةجح ةقث

 ١؟زا



 يف راصف ( 78١8 : ست) مقر رثألا يف ( ريشب نب دمحأ) هخيش مسا فرحت : تلق

 نب صفح) هخيش مسا طقسو . هتبثأ ام ميحصلاو أطخ وهو« (نايفس نب دمحأ) ركفلا راد ةعبط

 . هل اخيش ( ثعشأ) هخيش خيش راص ثيحب « ركفلا راد ةعبط يف 75١٠( ست) رثألا يف (ثايغ

 . هتبثأ ام حيحصلاو أطخ وهو

 « (15947 ست) مقر رثألا يف (شمعألا) نيبو هنيب يذلا خيشلا مسا طقس هنأ كش الو

 نأل ! ةياور نم رثكأ (شمعألا) نع هقيرط نم ىور يذلا « (ةيواعم وبأ) : هلعلو نيتعبطلا نم

 هخيش نوكي نأ نكمي الو . ( ةنس نيرشعو عبرأب ) , (بئاسلا يبأ) دلوم لبق يفوت شمعألا

 نبا لاجر مجارت يف ريبكلا مجعملا ١ يف مهل تمجرت نمم ًادحاو (19174 ست) رشألا يف (ءاطع)

 . بئاسلا وبأ دلوي نأ لبقو « مهتافو مدقل ؛ ؛ ريرج

 خيرات »و 2« (15044/598/8) ؛ تاقثلا »و « (1171/519/4) « ليدعتلاو حرجلا ٠ : رظناو

 « ىئتقملا »و )35١1١١/4150/١( « فشاكلا » وء (1575/114/11) ٠ لامكلا بيذهت ه و )9//09/1١19/!4( « دادغب

 بيرقت ١ وء )7١8/1١1١7/4( « بيذهتلا بيذهت » وء (953/184/7) « لادتعالا نازيم »وع )١1154/58/1(

 1١15/14( ) « يربطلا ريسفت لاجر هو « ("97١-/9ه/9) : نازيملا ناسل ١ و « ٠ )١174/115/1( بيذهتلا

 )5548١1( يدادغبلا عشوي نب ديعس وبأ "410

 (شا/ را" : ست) : بط )

 ملو ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل « ةرشاعلا نم . يدادغبلا ٠ عشوي نب ديعس وبأ

 ه) « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف يكرتلا ميشلا ضرعتي ملو 2« (5585) يلبق ركاش خيشلا هفرعي

 . ءيشب هاور يذلا رثألل الو ؛ هتمجرتل 24

 . (51١١"7و 5541لو 55841 ست) روصنم نب قاحسإ : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هع ىور

 « (1784/95/56) ٠ يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « ةمجرت هل دجأ مل » : لاقو
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 ىتكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 011741 ستر مقر ريخألا ثيدحلا « (ه١/4/40 ) « هنئس » يف يذمرتلا يرخأ دقو
 « تانسح رشع هل بتك رهط ىلع أضوت نم » : لك هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا ثيدح وهو

 وهو ٠ : لاقو يزورلا ثيرح نب نيسحلا قيرط نم هدنسأ مث !! ًاقلعم ًاضرمم هقاس

 . ( فيعض دانسإ

 ةبيش يبأ نبا قيرط نم ٠ ( 804/901 ) : هدنسم نم بختنلا » يف ديمح نب دبع هجرخأو

 . اضيأ ؛ ميره نع « هئع ؛ يربطلا قيرط نم « (18/؟ ) ٠ هريسفت » يف ريثك نبا هركذو

 بتك نم « عضاوم ةدع يف ( يدادغبلا ديعس وبأ ) هتينك نل ركذ ىلع تفقو دقو

 : مهو « هريغ ةعبرأ مهو « مجارتلا

 يبأ نبا ديمحلا دبع نب نوميم نب حون 2 يدادغبلا ديعس وبأ زييمت ١15

 ههجوب تناك ةبرضل كلذب يمس (بورضللا) ب فورعملا - يزورلا : لاقيو - يلجعلا « لاجرلا

 (مالة/4"ه/١٠ ) : بيذهتلا بيذهت ١و 2« ( 5145/57/90 « لامكلا بيذهت » :رظناو

 . هيقفلا « رمع نب يلع نب نسحلا « يدادغبلا ديعس وبأ زييمت 6

 . ( 7010/1١/9 ) « دادغب خيرات ١ :رظناو

 هنأكو . رخأتم هنكلو « يثيدح ءزج هل « يدادغبلا ديعس وبأ زييمت - 5

 . سماخلا نرقلا لاجر نم

 نبا ةمجرت )755/444/14  « ءالبنلا مالعأ ريس » و « (1//1107/19) « دييقتلا ليذ » : سظناو

 . ( 3801/1١ 3/كو ال/1ة/هو , ؟1/4/0/5//") + نازيملا ناسل» و « ( هيوركش

 وهأ ! هيف فلتخم « يفاصر « ىمرخم . يدادغبلا ديعس وبأ زييمت - 1

 !؟ نانثا امهنأ مأ ء دحاو وه لهو !؟ يدادغب مأ ؛ يرصب

 . (؟١60/1١100/1) ٠ لامكلا بيذهت » :رظناو

 ه ههه ههه.

 كو



 يربطلا خويش مجعم ىنكلا باب

 (87١11؟) يونغلا نايفس وبأ "8

 (شك'/ر؟ : ست) : بط )

 نبا هركذ « ةرشاعلا نم : يونغلا « ءاربلا نب ديزي نب ورمع نب ديزي « نايفس وبأ

 « تاقثلا» ُْق نابح

 2 (١6١1؟ ست) ديلولا نب فلخو . (509801 ست) يفوكلا ىيحي نب دالخ : نع ىور

 « يلماحملا يلامأ » ئرقملا ديزي نب هللا دبعو «٠ (11/1071/1) « لماكلا » يناسغلا ثراحلا نب دمحأو

 بيذهت » يلهابلا كلام نب لقعمو 2 (15451/5ا00/9) « تاقثلا » ىسوم نب هللا ديبعو (057/889/1)

 قيقحتلا ١ ناورم نب ديزيو )8١/١١8/١( « ثيدحلا لاثمأ » حيجن نب لئانو (5051/919010/8) « لامكلا

 . (1170/1075/5 1 فالخلا ثيداحأ يف

 /175/9) « فالخلا ثيداحأ يف قيقحتلا ٠ ىضاقلا نايفس نب دامح نب دمحأ : هنع ىور

 ليعامسإ نب نيسحلاو ء )17471١/9090/4( « تاقثلا ١ دسأ نب دمحم نب نسحلاو « ٠

 « ثيدحلا لاثمأ » يحفسلا يدهم نب ىلع نب هللا دبعو (545 )784/١/ « يلماحملا يلامأ » يلماحملا

 ناورم نب دمحمو ء )١11/17/1١( « لماكلا ٠ يدغاكلا رصن نب دمحم نب رمعو ع ىحداطاخلل

 . (151/1؟١/9) « يليقعلا ءافعض ٠ يشرقلا

 (15171/؟1لا//4) « تاقثلا ١ يف نابح نبا هركذ : دلاو ليدعتلا

 خيش » : لاقو ١١515/1/1٠١( ) « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذو

 . ىهتنا . « بتكلا نم يدي نيب اميف ةمجرت هل دجأ مل «٠ يربطلا

 اهلالخ نم ثبثأ « لاجرلاو ثيدحلا بتك يف تاياور ةدع ىلع هل تفقوو : تلق

 . قباسلا هذيمالتو هخويش مجعم

 - ةيبرعلاب هتيارد رهظُت يعمصألا عم ةركاذم قايس يف )288/1(  « نيثدحملا تافيحصت ٠ :رظناو

 )411١5( بوسنم الو . ىمسم ريغ ةملس وبأ 84

 ا



 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ( شا/را: ست) : بط )

 هل دجأ ملو « هفرعأ مل « ةرشاعلا نم «  بوسنم ريغو « ىمسم ريغ- « ةملس وبأ

 ريسفتل ١ هقيقحت يف يكرتلا حيشلا ضرعتي ملو « )11١١( يلبق ركاش خيشلا هفرعي ملو ؛ ةمجرت

 . ءيشب هاور يذلا رثألل الو هتمجرتل (115/5) « يربطلا

 . 1١١5( : ست ) [ردنغ] رفعج نب دمحم : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 (ةلالد /م١هلل) يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ : حيرجتلاو زيدعتلا

 . ؛ رفعج يبأ خويش يف نوكي نم فرعأ مل» : لاقو

 “ يرصبلا « مهالوم ؛« يلذهلا رفعج نب دمحم « هللا دبع وبأ : وه انه هخيشو

 ةعساتلا نم « (19) ةنس يفوت « ةبعش بيبر ناكو « سيباركلا بحاص (ردنغ) ب فورعملا 5-5

 يف هنع ىور نم يف دجأ ملو 0 ةتسلا هثيدح جرخأ ؛ ةلفغ هيف نأ الإ « باتكلا ميحص . ةقث

 « ريغصلاو ريبكلا نيمجعللا ٠ يف هل تمجرت « (ةملس وبأ) هتينك نم لاجرلا بتك نم ريثك يف هتمجرت

 (مم» :/) نانس وبأ

 (شا١/ر٠: ست) : بط )

 « يرصبلا ديزي نب نائس نب دمحم : وه  بوسنم الو , ىمسم ريغ « نائس وبأ

 . )30١( مقرب ىضم (؟514١) زازقلا

 . ("9908 ست) برح نبا : وهو « ناميلس : نع ىور

 0 ١08"99"( سق) يربطلا رفعج وبأ : ةهنع ىور

 ١ ١ ىنارهبلا ليبحرش وبأ )هه١١؟(

 ) (ش ؟/ر١؛ : بط

 ىف ن



 (ش"/را* : قت )و (ش4/رك : هت )و (شا/ر؟: خت )و (شا" /را" : ست )

 ىبأ 2 ىخأ نبا :  ىصمحلا « ىئارهبلا 3 عفان نب دلاخ نب ىسيع « ليبحرش وبأ

 هل دجأ ملو . هفرعأ مل , ةرشع ةيداحلا نم  يصمحلا « ينارهبلا , عفان نب مكحلا ناميلا

 ملو 2« 55١9( 5) « راثآلا بيذهت ١» ل هقيقحت يف ركاش دومحم خيشلا هلفغأ دقو 2 ةمجرت

 . (؟10) « راثآلا بيذهت نم دوقفملا ١ ل هقيقحت يف اضر ىلع خيشلا هفرعي

 قل مت)و (18187ست) يصمحلا ينارهبلا عفان نب مكحلا ناميلا يبأ همع: نع ىور

 ناميلسو «ء ١6905( هت) يلخ نب دلاخو 2 0308و 588 قت)و 2 (1415و 5918و ؟الال هت)و « (5االو

 دبعو« (؟4ه قت) نمحرلا دبع نب ناميلس بويأ يبأو 1١1650( ست) يصمحلا يرئابخلا ةملس نبا

 دمحمو « (١١الا/ هت ) يرطاطلا دمحم نب ناورمو 2. (105 هت )و 4 ست) جاجحلا نب سودقلا

 ) : ءايلوألا ةيلح ٠ ينسلا دمحأ نب رمع : هنع ىور (7018/509/1) « ىنتقملا ٠ يبايرفلا فسوي نبا

 . (؟ه/ه) « ءايلوألا ةيلح » مصاع يبأ نب ركب وبأو 200111

 « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ: حيرجتلاو ليدعتلا

 (دلاخ نب ىسيع) « راثآلا بيذهت » يف يربطلا هامس دقو : تلق

 . (114/5) و ١ (9ه/ه ) ؛ ءايلوألا ةيلح ١ :رظناو

 )4*1١( ةبيش يبأ نب ةبيش وبأ -

 (ةجام نباو « ةليللاو مويلا يف يئاسنلا)

 (شا١/رك : بط )

 (شا١/ را" قت)ء (شا/را : هتو .ء شا /ر" : ستر

 نب هللا دبع ركب يبأ مساو ركب يبأ نب ميهاربإ وهو « ةبيش يبأ نبا « ةبيش وبأ

 2 مهالوم 3 يسبعلا « يتساوخ - ةبيش يبأ مساو - ةبيش يبأ نب نامثع نب ميهاربإ نب دمحم

 . قودص ؛« ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيتسو سمخ ةنس ناضمر يف يفوت : يفوكلا

 الاك



 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 و 48 قت)و «٠ (/08هت) و , ("8184و ٠١8 ست) ثايغ نب صفح نب رمع :_نع ىور

 )١//49/519( « ةرهاطلا ةيرذلا » ليعامسإ نب كلام ناسغ يبأو ( (يس) . (١٠٠و 4

 نب دمحأ نب حلاصو 6 وااو ينايورلا دنسم » حلاص نب ليعامسإ : هنع ىور

 2 (؟١0/1/078/1) : ىقتنملا ١ دوراجلا نب يلع نب هللا دبعو « (؟717/188/؟) « كردتسملا» سنوي

 ) « رازبلا دئسم ه رازبلا ركب وبأو ء (؟1107/184/؟) « كردتسملا» يليألا ناسح نب ةفيلخ نب بوقعيو

 ؛ (56/1) ؛ يليعامسإلا خويش مجعم» يريحلا ورمع وبأو 2©«© 6/0

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :.حيرجتلا و ليدعتلا

 , همايأ رخآ يف هتوم لبق ريغتو ٠ سانلا هقثوو , يئاسنلا هب جتحا « سأب هب سيل ٠ ًاقودص

 !! فيعض هنأ معزف ناطقلا نبا برغأو . لئاسم هنع هل ؛ هقفلا يف دمحأ مامإلا ةذمالت نم ناكو

 . هدجب هيلع هبتشا هنأكو

 ءامسأ خيرات هو ء (115/810/8) :٠ تاقثلا ١ و « )751/1١١/1( « ليدعتلاو حرجلا » :رسظناو

 « (5/7١1؟١8/1) « دشرألا دصقملا هو )0340/8:4/١:( « ىنكلا درس يف ىنتقملا هو 2 )1١91/10/4/1١( « تاقثلا

 3و 2 )1541/515/١( « فسشاكلا »و 2« (191/118/5) « لامكلا بيذهت »و « (م0/5/5) « داشرإلا هو

 ١98/١( ) « ريبحلا صيخلت ١و 2 «)157/118/١( بيذهتلا بيذهت »و )40/158/1١( ؛ ءالبنلا مالعأريس

 . (؟١/59 ) « يربطلا ريسفت لاجر »و « )3٠١/41/١( « بيذهتلا بيرقت »و

 , يفوكلا نامثع نب ميهاربإ . هلبق يذلا دج ؛ ريبكلا ةبيش وبأ 22 زييمت - 4

 . فيعضو « ميدق وهو طساو يضاق

 )1١777( يراصنألا مصاع وبأ 40

 ( شا*/رو : بط )

 . (شا/را : قت)و .(شا/ر# :هت)وء(شا١/را:ست)

 مهالوم وه :وأ٠ مهسفنأ نم 2 يراصنألا « مكحلا نب دمحم نب نارمع ؛ مصاع وبأ

 . قودص « ةرشع ةيداحلا نم : يرصبلا

 0اا/



 يفنحلا ديجملا دبع نب ريبكلا دبعو ١ 044 هت) ةبيتق نب ملس ةبيتق يبأ : نع ىور

 لولهيو 05٠١( ١ هت) يدجلا ميهاربإ نب كلملا دبعو ء(٠18 قت)و 2 (5١11لهت)و ٠١55(2 ست)

 « ليدعتلاو حرجلا ٠ ةدعسم نب دامحو - ملسأ نب ديز ةمجرت )1١١١/57/4(  « لماكلا» قروم نبا

 « (515/00/4 ) ؛ ليدعتلاو حرجلا ٠ ىفوكلا ينوكسلا رصن ىبأ نب ورمع نب ديعسو ء (185/41/0)

 نب ريعس نب كلامو «٠ (556/؟ ) « قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم » ىسيع يبأ نب نوراه نب هللا ديع

 . 097 /ة/# ) ؛ لماكلا » يفئاطلا ميلس نب ىيحيو ٠ )119/8/ ١4504(2 تاقثلا » سمخلا

 زورين نب ميهاربإ نب دمحمو « (25/1) : ءايلوألا ةيلح ٠ دمحأ نب هللا دبع : هنع ىور

 - ( 1١١/90/46 ) , لماكلا ؛ نادمح نب دمحأ نب دمحمو ء (؟50/؟) « قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حمضوم ه

 نب دمحمو «(8/؟) « ليدعتلاو حرجلا ٠ يزارلا سيردإ نب دمحم متاح وبأو - ملسأ نبا ديز ةمجرت

 . (5995 /ة9/8) ١ لماكلا ١ تيخب نباو 204554 /444/8) « تاقثلا ١» يراوحلا ىلع نب دمحأ

 . « قودص : لاقف هنع ىبأ لثس » : متاح يبأ نبا لاق :حيرجتلاو ليدعتلا

 . « تاقثلا » يف نابح نبأ هركذو

 مساو « همساو « هتينك ؛ لئامتل كلذو « ةحيرص ةحضاو ةمجرت هل سيلو : تلق

 ًازييمت همجرتأس يذلاو !! امهبسنو « هدج يبأ مساو « هدج مساو 2 ةينك عم . هبسنو « هيبأ

 لاجر» و 2« (14584 /444/8)« تاقثلا »و « (189/41/8) « ليدعتلاو مرجلا ٠ :_رظناو

 . (1951/150) « يربطلا ريسفت

 , ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم نب نارمع . مصاع وبأ زييمت - 48

 نارمع نب دمحم دلاوو « يفوكلا يراصنألا ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم دلاو ٠ يراصنألا

 . ةجام نباو « يذمرتلا هل جرخأ دقو « ةنماثلا ةقبطلا نمو « ةافولا ميدق وهو

 . ( ق ؛« ت) يضاقلا ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم هيبأ : نع ىور

 يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع نب نسحلا « هيخأ نبا : هنع ىوو

 نارمع نب دمحم هنباو . ةبيش يبأ نب دمحم نب نامثعو « يركسعلا نامثع نبا لهسو ؛ ىليل

 7ك



 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . ( ت) ىليل يبأ نبا

 نب نارمع) كلذب همسا نوكي انبحاص نأ ذإ « اذه انبحاص وه نوكي نأ نكمي الو

 ( يراصنألا ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم نبا نارمع نب دمحم

 مم( "504 ليدعتلاو حرجلا ١و ل ) ؛ ريبكلا خيراتلا 000 4 ةيفاو مجارت هدجلو

 »و ع ( "مهر مه )١/ ؛« ىنكلا درس يف ىنتقملا »و ء (1500/849/58) « لامكلا بيذهت ١ و ء(4

 . ممم « أطبملا فاعسإ »١و « ( ه1/:157/4) « بيذهتلا بيرقت ١ و (١/5388؟1/8) « بيذهتلا بيذهت

 8) « ليدعتلاو حرجلا ٠ : يف اضيأ ةمجرت متاح يبأ نبا ةبسن ىلع « همع نوكي امبر وأ - ؛ هيبألو

 )١ « فشاكلا ١ و . ( ه51؟/509/) « لامكلا بيذهت ١ و ء (0١.68٠/مك/ و) « تاقثلا د و « عده /؟1/

 . (5191/ /ه١/00) « بيذهتلا بيرقت ١ و «( 505/508/

 هركذ يذلا لجرلا كلذ نيع هنأ وأ !! مهل ىلوم وأ !! مهنم لجرب اضيأ لكشي دقو

 نأ وأ !! دارملا وه نوكي نأ ُمَجَرَأ يذلاو (184/541/8) « ليدعتلاو حرجلا » يف متاح يبأ نسبا

 يبأ نبا نوكي و « (14504 /444/8) « تاقثلا » يف نابح نبا هركذ يذلا ىلوملا وه نوكي

 . نابح نبا كلذب هبسن امك « مهالوم هتقيقح يف وهو مهسفنأ نم هنأ ىلع . هبسنو هركذ « متاح

 لاح لك ىلعو .!! بسنلاو « ةينكلاو . ةقبطلاو . خويشلا هباشت ٠ لاكشإلا ببسو

 هراهتشاو « هب سانلا ةفرعم نع ءيبنت مجارتلاو « ثيدحلا بتك يف ةديدع تاياور انيحاصل نإف

  اهيلإ قّبْسَُأ ملو , اهيلإ ةجاحلا سمت « اهلالخ نم هل ةمجرت انجرختسا دقو ةياورلاو لقنلاب
 . ملعأ هللاو «  ملعأ اميف

 . (رمع) راصف ( نارمع) نم « بيذهتلا ٠» نم )11١( مقر رثألا يف همسأ فحصت دقو

 )١١115( ينوكسلا رماع وبأ 4

 ( شا/ر؟# : سق) : بط )

 ؛ مامإلا يصمحلا « ءيرقملا . ينوكسلا ؛ ديعس نب ورمع نب ليعامسإ « رماع وبأ

 . قودص « ةرشع ةيداحلا نم : صمح دجسم مامإ

 نب ىلعو « حور نب عيبرلاو « 5998و ١١١١١ ست ) رامع نب ماشه : نع ىور
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 . يظاحولا حلاص نب ىيحيو . شايع

 . متاح يبأ نب نمحرلا دبع : هنع ىور

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو - باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . ؛ ليدعتلاو حرجلا » يف هتمجرت نم

 ( قودص وهو « هنم تعمس » : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 .؟! ام أطخ همسا يف لعلو :تلق

 . (189/40/ ) « يربطلا ريسفت لاجر »و « (141/10/؟ ) ؛ ليدعتلاو حرجلا ٠ :رظناو

 :وهو « ةبسنلاو « ةينكلا « يف ةباحصلا نم ًالجر هباش دقو

 . ينوكسلا رماع وبأ زييمت ٠

 3و يبنلا : نع يوري

 . منغ نب نمحرلا دبع : هنع يوري

 (9//5737) ؛ ريدقلا ضيف هو )6٠١/919/17( : ريبكلا مجعملا ١ وء (180١٠/؟هه/ا/ ) « ةباصإلا » : رظناو

 (؟015١8) ىثالعلا نمحرلا دبع وبأ 6 ١

 (ش'"/ر'؟ :ست) : بط )

 ملو « ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل « ةرشاعلا نم « ىثالعلا نمحرلا دبع وبأ

 . ءيشب هتمجرتل (010/18) « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف يكرتلا خيشلا ضرعتي

 8١1١( ست) [يفئاطلا] ميلس نب ىيحيو 2 1801١( ست) [مادك نبا]رعسم : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور
 « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ :حيرجتلاو ليدعتلا

 « يفوكلا ؛ يلالهلا , ريهظ نب ماَدِك نب رَعْسِم ةملس وبأ : لوألا ؛ امه انه هاخيشو

 . لضاف « تبث « ةقث , ةعباسلا نم75١ ةنس ىفوت

 فخ



 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 , ةئامو نيعستو ثالث ةنس يفوت « ةكم ليزن « يفئاطلا ميلس نب ىيحي : يناثلاو

 « ريغصلاو « ريبكلا نيمجعملا» يف امهل تمجرت دقو « ظفحلا ءيس« قودص « ةعساتلا نم اهدعب : وأ

 (401؟؟) يئاشنلا هللا دبع وبأ 5 .١

 ( حلا : دواد وبأو« حا/١: ملسمو. ح/8 : يراخبلا)

 (شا١/ر١ : ست) : بط )

 - اضيأ يجتساشنلا : لاقيو «  يئاشنلا ؛ نابرخ نب برح نب دمحم ء هللا دبع وبأ

 قودص « ةرشاعلا راغص نم « نيتئامو نيسمخو سمخ ةنس يفوت يطساولا

 . (4577 ست) قرزألا فسوي نب قاحسإ : نع ىور

 نسحلا نب فلخو . (015/8/9) « رازبلا دنسم : رازبلا ورمع نب دمحأ : هثعع ىور

 (1511/5951/4) « نابح نبا حيحص » رازبلا دمحم نب ليلخو («ه08/84/4) « طسوألا مجعملا » يطساولا

 حيحص » يصمحلا نامثع نب ورمعو (447/805/4 ) «طسوألا مجعملا ٠» ةيجان نب دمحم نب هللا دبعو

 نب دمحمو )١71/1١88/1١( « نابح نبا حيحص » يجحذلا ديبع نب ريثكو 2 (7147/70/11) « نابح نبا

 ٠ )٠60/1 كردتسملا ٠ ةميرك يبأ نب دمحمو (7105/508/1) «طسوألا مجعملا ٠ يطساولا اسك نب دمحأ

 « ينطقرادلا نئس ٠ دعاص نب دمحم نب ىيحيو ("471/145/5) « جرختسملا ١ ىفصم نب دمحمو (01/

 .(09/؟غ 1/4

 , ةقث : هئوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . اقودص

 ىور نم هو 2 )1١501/1١8/4( , تاقثلا ١ و « (1101/؟07//810) « ليدعتلاو حرجلا ٠ :رظناو

 هوا #1 ولالا مهدعب نمو « نيعباتلا ءامسأركذ» و ء )117/٠١4/1( حيحصلا يف يراخبلا مهنع

 /؟)  حيرجتلاو ليدعتلا» و 2« (14707/1078/1) ؛ ملسم لاجر »و « )5414/١//1١1( « يراخبلا حيحص لاجر

 « بيذهتلا بيذهت »و 2 ( 4785/17/5 ) « فشاكلا ١ و (99//219/؟0) «لامكلا بيذهت» و 2. 24

 . (1787/4417 ) « يربطلا ريسفت لاجر »و « ( 5804/41/7/1) « بيذهتلا بيرقت ١و « ) ١51/46/4(

 ,”]ى]”ير



 يربطلا خويش مجعم ىنكلا باب
 (7١؟5) ىباصولا ديبع وبأ 0

 (ش'_/را١ :بط)

 (شا/را : قترو . (شا /ر'" :-هت)و .(ش'"/ره : سقر

 سيل « ُبرْغُي . فيعض : يصمحلا « ىباصولا ,. صفح نب دمحم . ديبعوبأ

 . قودصب

 نب دمحمو « ١١4( ست) يصمحلا رايس نب دمحم نب دمحأ ديمح يبأ : نع ىور

 (اةوخو 904 هت)و 2( 70151و 7411و 1840و 7!ه144و 718017و ١٠17و 71/ل/ ست)يعاضقلا ريمح

 ٠ نارمع نب ىفاعملاو « (1148/151/0) « ليدعتلاو حرجلا : ديزي نب ميرش ةويح ىبأو ء(870 قت)و

 . )50147/1١55/58( « لامكلا بيذهت

 دمحأو « 55/98/١( ) « نييماشلا دنسم د يصمحلا قرع نب دمحم نب ميهاربإ :_هنع ىور

 ا“ ) « ليدعتلاو حرجلا ٠» ىعذربلا ورمع نب ديعسو ع (12577/1510/9) « تاقثلا » فسوي نب ريمع نبا

 . 5١/95/١( ) « نييماشلا دئسم ١» لبنح نب دمحأ نب هللا دبعو ء //

 2( هدصق تدرأو 3 هتكردأ » : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق : حيرجتل او ليدعتلا

 « هتكرتف . ريمح نب دمحم كردي ملو « قودصب سيل : صمح لهأ ضعب يل لاقف هنم عامسلاو

 .( برغي ١ :لاقو « تاقثلا » يف نابح نبا هركذ

 . « فيعض : ةدنم نبا لاق » : « نازيملا » يف يبهذلا لاقو

 نب دمحم هيفو » :  هتياور نم ثيدح ىلع ًاقلعم  دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق

 . ( فيعض وهو « يباصولا صفح

 هلثم فيحصت « هتبسنو « هتينكو « همسا يف عقو « يربطلل اخيش تيأر ام : تلق

 !! امهنيب توافت ىلع « ةيملعلا بتكلا رادو « ركفلا راد يتعبط يف

 لصفب كلذو « همسا يف أطخ ركف )0٠١٠( مقرو « ةيملع )١14( مقر رثألا يف عقو دقف

 : لاق يباصولا ديبعوبأ ينثدح و : امهيف ءاج ثيح « نيخيش امهلعجو همسا نع هتينك

 بك



 0 : ١508)1١5/9( ةنسو 2 (ه8؟5) مقر رثألا يف ١4١١ ةنس ركفلا راد يتعبط يفو

 راد ةعبط امهتكردتسا نكلو ؛ اضيأ أطخ وهو « رفعج نب دمحم « يفاصرلا ديبع وبأ ينثدح

 . اهتعبط نم (51/الا/ ست) مقر رثألا يف ةيملعلا بتكلا

 . !! نيتعبطلا يف ( يفاصولا) وهف (58015 : ست ) مقر رثألا امأر

 ! ! اضيأ نيتعبطلا يف (يئاصولا) وهف (5044 : ست ) مقر رثألا امأو

 . ( ديمح نبا) راص ( ريمح نبا ) هخيشو

 (يلاصولا) راصف « راثآلا بيذهت » يف 4١4( هت) رثألا يف همسا يف فيحصت عقوو

 ْ ( يباصولا) لدب

 نازيم »و (1507/171/4) « تاقثلا د و ؛ (1؟98/؟07//990) ؛ ليدعتلاو حرجلا ٠ : ريظناو

 و « (1977/0ا/“ ) « يربطلا ريسفت لاجر ه و « (؟514/5) « دئاوزلا عمجم » و « (/17/077/* ) « لادتعالا

 . (/56 ا/ه/0) « ىبالودلل ىنكلا »

 (411/) يمدقملا نامثع وبأ -

 (ش"/ر4 : بط )

 ( شا /ر١ : خت)و ء (ش" /ر" : سق)

 « يرصبلا « مهالوم : يفقثلا ٠ يمدقلا ؛ ركب ىبأ نب دمحم نب دمحأ , نامثع وبأ

 . ةقث ٠ ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيتسو عبرأ ةنس يفوت : يضاقلا يدادغبلا مث

 نب ملسمو ع 0001/1 خت)و ؛ (”:088و مالا/ ست) يورغلا دمحم نب قاحسإ :_نع ىور

 يرصمبلا حاضو نب رشب مثيهلا يبأو « يندملا سيوأ ىبأ نب ليعامسإو « (/4860 ست) ميهاربإ

 نب دمحأ نب هللا دبعو «٠ لضفلا نب مراعو « لاهنم نب جاجحو « (15/110/5) « لامكلا بيذهت »

 ركب ىبأ نب دمحم هيبأو 3 ىنيدملا هللا دبع نب ىلعو 3 )15946/1٠١/9( ء دمحأ للع ١» ليثح
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 يسلايطلا [كللا دبع نب ماشه] ديلولا ىب و 34 يكراخلا [ببيحم نب دمحم] مامه ىبأو 3 يمدقلا
 ا . 1777/54/6 ) « تاقثلا د

 برح نب ناميلسو « )1١771/04/8( « تاقثلا ٠ ريهز نب ىيحي نب دمحأ: هنع ىور

 دمحمو « (1///145) « ليدعتلاو حرجلا ٠ متاح يبأ نب نمحرلا ديعو ء (١؟151/04/8) ٠ تاقثلا ه

 دلخم نب دمحمو ؛« يدنغابلا دمحم نب دمحمو . )18/٠٠١/9”( : لماكلا » يزيجلا عيبرلا نبا

 ىبأ نب ركب وبأو 3 دعاص نب دمحم نب ىيحيو « ىضاقلا فسوي نب دمحم رمع وبأو 2 يرودلا

 بيذهت » ينيارفسإلا ةناوع وبأو © (5144/844/4) « دادغب خيرات ١ ىدهم نب رمع وبأو « ايندلا

 . )56١07/984/11( « لامكلا

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم « - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « دادغب خيرات » يف هتمجرت نم

 ًاقودص « ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت :_حيرجتلاو ليدعتلا

 ) « دادغب خيرات »و (1١؟؟75/04/8) « تاقثلا هو « (147/975/9) « ليدعتلاو مرجلا ه : رظناو

 . (81/؟514 ) « يربطلا ريسفت لاجر هو +

 (1785) رمع نب نامثع وبأ 4

 (ش ١/را١ : ست) : بط)

 كانهو « ةمجرت هل دجأ ملو « هفرعأ مل « ةرشع ةيداحلا نم « رمع نب نامثعوبأ

 : ىلإ )5١17/11( يف يكرتلا خيشلاو ؛ )١01١( يف ركاش خيشلا هححص دقو فيرحت وأ « طقس

 ب يكرتلا خيشلا هنرق ثيح ؛ ًالكشم دانسإلا يقب نكلو « (9701) سراف نب رمع نب نامثع

 يأ ىلع « يربطلل ًاخيش سيل وهو « دانسإلا اذه يف يربطلل نيخيش امهلعجو « ىنثلا نبا
 « « ريبكلا مجعملا ٠ نم هتمجرت يف اهارتس امك ةطساو نم رثكأب هنع يربطلا ىور امنإو « لاح

 و 18851/و ؟ال4117و 171519 1584و 5١؟85) راثآلا يف « ىنثملا نب دمحم قيرط نم هنع ىور دقو

 . رثألا اذه ىلإ ةفاضإ مسوءوح '
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 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 يئانهلا كرابملا نبا : وهو يلع : حيحصلاو 17717(  ست) ىيحي نب يلع : نع فور

 . (018) يئاطلا « ريثك يبأ نبا : وهو « ىيحي نع )115٠١(

 | . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هع ىور

 نامثع ةمجرت يفو « انه اهتللح « ةريثك تالاكشإ هيف دانسإلا : حيرجتلاو ليدعتلا

 يكرتلا خيشلا جحْرَخ دقو .« ريبكلاو « ريغصلا نيمجعملا ٠ نم اهعضوم يف . سراف نب رمع نبا

 . )1١5/17( « هقيقحت » يف رداصم ةدع نم رثألا

 (8:5؟4) يورفلا ةمقلع وبأ ٠

 ( ش" / رو : بط )

 (ش" /ر4 : هت)و . (شا١ /ر١ : ستر

 نم هنأ رهاظلاو : يورفلا « ىسيع نب دمحم نب هللا دبع: وه « يورفلا ةمقلع وبأ

 .!! (184/9؟١/5) « لماكلا » يف يدع نبا قيثوتب دارملا : هلعلو ةرشع ةيداحلا

 تباث نب عفان نب هللا دبعو ع (178و ١88 هت) يورفلا دمحم نب قاحسإ :نع ىور

 . (؟الالالو ةالؤ هت)و 2( 3١774( ست) يريبزلا

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ :_هنع ىور

 « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ :_حيرجتلاو ليدعتلا

 : مهسأر ىلعو ٠ تاقبطلا فلتخم نم « نييورفلا ةرثكل « ًانيقي وه نم فرعأ ملو

 ١ ريبكلا « يندما ء دمحم نب هللا دبع , يورفلا ةمقلعوبأ 2 زييمت- :

 هنع نووري نيذلا هدافحأ ةرثكو « ةئامو نيعست ةنس ىفوتملا ٠ رخآلا ضعبلا نع مهضعب يوريو

 !! ةينكلا هذهب اونكتو مسالا اذهب اومست نيذلا نمو « مهنم دحاو ريغ هتينكب ىنكت دقو

 "هو



 « ةورف يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ « ناميلس يبأ ةمجرت يف ء« )154/97/١( « لماكلا » يف

 نب ميكحلا دبع :لوقي نيعم نب ىيحي تعمس » : لاق [يرودلا] سابع نع هدنسب لاقف. ىنيدملا

 - : دامح نبا لاقو  ةورف ينب نم رخآو 2 ةورف يبأ نبا ىلعألا دبعو « ةورف يبأ نب هللا دبع

 يورفلا دمحم نب هللا دبع ةمقلع وبأو 2 قاحسإ الإ . تاقث « ةورف يبأ نب هللا دبع نب حلاصو

 ,( ةقث ا« وهو مهمع نبا

 . هتافو مدقل وه نوكي نأ ُدْعِبَيِو ؛ ةمجرت ىلع هل فقأ مل يننكلو : تلق

 « راصمألا ءاملع ريهاشم » و « (719/5) « ةفيلخ تاقبط » و« (1؟14/ه) « ىربكلا تاقبطلا ١ : رظناو

 «فشاكلا» و « (4015/71/90) « تاقثلا »و « (/60١/4١/ه ) « ليدعتلاو حرجلا ١ و « )1١71/145/1(

 . ريثك اهريغو 2( )81١41/١40/1١١ : بيذهتلا بيذهت» و 2 (5958/ه١94/1)

 فيعض . مصألا « يورفلا . ىسيع نب هللا دبع . ةمقلع وبأ زييمت *٠١” 

 .عفان نب هللا دبع : نع ىور

 ) « نازيملا ناسل »و 20 هاله /15/؟) « نيحورجملا »و 3 )١١5/١٠١( « ءافعضلا باتك م: رظناو

 6 سف لل

 ىسوم نب نوراه نب هللا دبع همساو  ريغصلا يورفلا ةمقلع وبأ زييمت 4

 . اضيأ عفان نب هللا دبع : نع يوري

 بيذهت ١و ع )4"/7077/٠٠١( « لامكلا بيذهت ١و 2 (48//18908/9510) « تاقثلا ١ : رظناو

 )1١/:037( « ءاعدلا »و )8531/589/١( ٠ « بيذهتلا بيرقت ١ و 2« (١5/191/1١81؟و9 « ١١/هه/5) « بيذهتلا

 هع م م86 ه8

 ١ .١أبو يزورملا رامع )4//ا1١1(

 (يئاسنلاو « يذمرتلاو . دواد وبأو « ملسمو . يراخبلا)

 فرحا



 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدئسملا هبتك يف

 (شا/ر :١٠6 بط)
 (شا/را : خت)و .(ش ١ر6١ : ست ))

 عبرأ ةنس يفوت : يزورملا , مهالوم « يعازخلا ؛ ثيرح نب نيسحلا ؛ رامع وبأ
 , ةقث ١ ةرشاعلا نم نيتئامو نيعبرأو

 و ؟940017و الال“ثءكو ؟4554و 1؟584و 1١1/74 ست ) ينانيسلا ىسوم نب لضفلا :نع ىور

 وا ١//880( خست) و. "5471و "5415و 84و ولالا لا ااو مو كالكو مل

 ,.(سوتءدعءم(عءخ)

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . ةقث : هنوك ىلع ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تقفتا :.حيرجتلاو ليدعتلا
 هتينكو همسأ فحصتو . (”547 ست) مقر رثألا يف (ةرامع يبأ) ىلإ هتينك تفرحتو

 ( يزورملا رامع وبأ) راصف (ثيرح نب نيسحلا يزورملا رامع يبأ) نم ( 51775 ) مقر رثألا يف
 ةرم ١4 وحن دائسإل اذه رركت دقو « هتبثأ ام ميحصلاو « نيخيش اريصيل (ثراحلا نب نسحلا)و

 ىو . م85</ةما/١ ) « ءامسألاو ىتكلا ١ و ء ( 1811/998/؟) « ريبكلا خيراتلا » : ريظئاو

 مو 2 071/19 )5/١ « ملسم لاجر هو ء (8//1190/141) ؛ تاقثلا ١و٠ (؟١6/5/# ) « ليدعتلاو حرجلا

 و (188/1947/9) « حيرجتلاو ليدعتلا ١ و « (؛ ١1/0 /م) « دادغب خيرات هو )771/114/1١( « يراخبلا لاجر

 (941/84/1) « نيثدحملا تاقبط »و « ٠١87/95/١( ) « فشاكلا» و « (.م/مور/<) , لامكلا بيذهت »

 بيرقت ١و « ( 447/ 784/5) « بيذهتلا بيذهت» و 2 )1104/4107/١( ؛ ىنكلا درس يف ىنتقملا»و

 . 088/1١10( ) « يربطلا ريسفت لاجر هو « )1814/17/١( « بيذهتلا

 هه عع ه

 )١495( ىناسقرقلا ورمع وبأ - 5

 (شا١/ رو : بط)

 (شا١ /ر١ قت)و (ش١/رااهت)و (شا١ /ر١ خت)و (ش١ /ر؟ ست)
 دجسم مامإ , يناسقرقلا , ديعس نب ىيحي نب نامثع : وه ؛ يناسقرقلا ورمع وبأ

 فضي



 يربطلا خويش مجعم ىنكلا باب

 « نابح نبا هقثو . ةعساتلا نم ؛ نيتئامو نيسمخو نامث ةنس يفوت : دايصلا « ايسيقرق

 . هيف ددرت مث يمثيهلاو

 قت)و « (58 هت)و « ("ه8/1 خنت)و 2 (184744و ١48956 ست) ةنييع نب نايفس : نع ىور

 هللا دبع يبأو )1١784/181/1١( « ريبكلا مجعملا » داور يبأ نب زيزعلا دبع نب ديجملا دبعو 2« 04

 يتوريبلا مشاه نب ورمعو ء ("5018 /180/14) : لامكلا بيذهت : يكملا يدجلا ميهاربإ نب كاملا دبع

 دمحمو 2 )5115/1115/1١( « نابح نبا محيحص ه ليعامسإ نب لمؤمو ٠ (147/1706/17) «لامكلا بيذهت »

 (84/؟) «لماكلا» يقيرفإلا مالس نب ىيحيو (0115/410/57) « لامكلا بيذهت ١ ةقدص نب بعصم نبا

 « (15/5) « ءايلوألا ةيلح ؛ يئاسنلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ « دماح وبأ : هنع ىور

 يبأ نب دمحم نب نيسحلاو « (14500/408/8) « تاقثلا ٠ يناتسجسلا رهزألا نب دمحم نب دمحأو

 « (180/) « ءايلوألا ةيلح ١ لبنح نب دمحأ نب هللادبعو ٠ (7015/111/19) :نابح نبا ميحص» رشعم

 ٠ يجبنلا دارزلا قاحسإ نب رفعج نب دمحمو « )501/١( «دييقتلا» يلمرلا مانصلا نب هللا ديبعو

 2 151000 « ريبكلا مجعملا » يمرضحلا هّللا دبع نب دمحمو 2 (؟704/70/8) « لامكإلا ةلمكت

 . 4556/١9/8 ) « طسوألا مجعملا ١ روهمج نب ىسومو « (854/؟) «لماكلا» يدهم نب يلع نب دمحمو

 . « تاقثلا » يف نابح نبا هركذ : حيرجتلاو ليدعتلا

 يف يناربطلا هاور : ثيدح ىلع ًاقلعم ( 00/0 ) « دئاوزلا عمجم » يف يمثيهلا لاق

 . ىهتنا . « ةقث وهو « يناسقرقلا ىيحي نب نامثع ريغ ؛ حيحصلا لاجر هلاجرو « «طسوألا »

 اقلعم 0717/9 « دئاوزلا عمجم يف لاقو . انه هلاق اًمع « لفغ : وأ !! يسن مث

 ىيحي نب نامثع هيفو « «طسوألا » و « « ريبكلا » يف يناربطلا هاور ٠ : رخآ ثيدح ىلع

 . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو « !! هفرعأ ملو « يناسقرقلا

 هل دجأ مل ٠ : لاقو (151841/844/11) « يربطلا ريسفتل ه هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذو

 . « خلإ .. بتكلا نم يدي نيب اميف ةمجرت

 ىنثدح م : هصنو . ةعبطملا وأ خاسنلا نم أطخ « خيراتلا » يف يذلا دانسإلا هيف عقوو
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 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 لاق سيق نع ليعامسإ نع ةنييع نب نايفس انثدح : لاق يناسقرقلا نامثعر نع ىيحي نب نامثع
 (نع) رجلا فرح تراصف ( نب ) ةظفل تفحصت ثيح . هركذو . « .. باطخلا نب رمع تيأر

 ٠ يف امك هنع « لجر نع هثيدح ؛ يناهبصألاو ٠ يناربطلاو « نابح نبا جرخأ دقو

 /8) : طسوألا مجعملا ١ و 2« )٠١89/181/1١١( « ريبكلا مجعملا » و « 01015/111/1١9( ) « نابح نبا ميحص

 اهلالخ نم ثبثأ يتلا بتكلا نم اهريغو « (14ه/ةو ء ١/م) « ءايلوألا ةيلح دو 2 (م1556 8

 ٠ . هذيمالتو هخويش مجعم

 /ه) « دئاوزلا عمجم »و « )49/08/414/١( « ىنتقملا »و « (15400/45١ه/8) « تاقثلا ٠ : رظناو

 اهريغو (7/8/1) « لادتعالا نازيم ١ يف ركذ هلو )١1/85/585( « يربطلا ريسفت لاجر هو 2« (91/0و ٠"

  - 4١يدمحيلا ناسغ وبأ )197517(

 ) يئاسنلا (
 (شا/را : بط)

 ) (شا/را : هت )و ء(شا/ر١ : ست

 : يرصبلا « يذمحيلا « يدزألا « كيهن نب ريشب نب ليلخلا نب كلام . ناسغ وبأ

 .قودص « ةرشع ةيداحلا رابك نم « نيتئامو نيسمخ ةنس يفوت

 يمرضحلا بوقعيو « (س) ؛ (1957 ست) يدع يبأ نب ميهاربإ نب دمحم : نع ىور

 عمال كردتسملا 7 مكحلا نب دواد ناميلس يبأو « نوميم نب متاحو ااا هت

 مجعم » يناهبصألا دمحم نب سيقو « )11٠0/84/5( «لامكإلا ةلمكت» عراذلا ىيحي نب ايركزو

 . (161/16/9) « لماكلا» يسرادلا يلع يبأو 2« )084/1١ « ةباحصلا

 يلع نب نسحلاو ٠ (201/15/1) « لماكلا ٠ ميركلا دبع نب دمحم نب دمحأ : هنع ىوو

 . (4518/5/9) « ىنتقملا ١ ةميزخ نب قاحسإ نب دمحمو )84/77/١( ١ « كردتسملا» يرمعملا

 , ًةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 . هب سأب ال

 فرح



 ماه ق هماعا.

 (4) ينادمهلا بيركوبأ - 4
 ( ةعبرألاو ء ثيدح هم5 : مو , ثيدح /ه: خ)

 (ش ١44 /را؟54 : بط )

 (شا1/ر؟ رص)و ( ش١4 /ر5١٠ : قت)و (ش 884/ر 15" هت)و (ش ”ا//ر 88 خت)و (ش 1١7 /ر6717٠ ست)

 نيتس ةنس هدلوم : يفوكلا « ينادمهلا ؛ بيرك نب ءالعلا نب دمحم .« بيرك وبأ

 : ليقو ١ نيقب تسل : ليقو «  ةرخآلا ىدامج نم نيقب عبرأل ءاثالثلا موي يفوتو ١ ةئامو

 «  ةنس نينامثو عبس نبا وهو « نيتئامو نيعبرأو نامث ةنس ىلوألا ىدامج نم  نيقب ثالثل

 . ظفاح , ةقث . ةرشاعلا نم ملعأ هللاو ع مهو وهو « نيتئامو نيعبرأو عبس ةنس تام : ليقو

 هرارقإ عم « نآرقلا قلخ ةنتف يف هتباجإل ؛ هتلادع يف ًانعاط « هنع ةياورلا دمحأ مامإلا كرتو

 . هناقتإو « هطبضو « هظفحب

 هت) و : (745دو "0180و "4486و "444 ست) يركشيلا ليعامسإ نب ميهاربإ : نع ىور

 2 19981١( هت) نمحرلا دبع نب دمحأو « 1١١١48( ست) ةبنادرم نب ديزي نب ميهاربإو 2 (ت)و (؟ هه

 2 (665و "44و ١141و 58 قت)و 2 (9١١11و 1514و 9١١17و ؟١7الو ه08١“ ست) سنوي نب دمحأو

 بيبح نب ميهاربإ نب قاحسإ . (مهلاو 7مما/”و 1118و 48100و 8١68 ست) دمحم نب طايسأو

 ( "5044و "1075و 154ههو 49١٠و 5408 ست) يزارلا ناميلس نب قاحسإو 10/١( خت) ديهشلا

 روصنم نب قاحسإو ء(ت:م)و .(14و 5075و ١١51و "448 قت)و ٠ع (4١٠7و ه15وه١8لهت)و

 ءدام)و ؛ (1759و 7997 ؟؟ه)و ؟١ةلاو 73٠١1 لهت) و ء 5/١/( خت)و « (4418و 4448 ست) يلولسلا

 هت)و ٠١6( قت)و : (0504 ست) نابأ نب ليعامسإو « ١///( خت)و 1١(.. قت) ورمع نب دسأو . (ت

 و 308179 50141 11156 ست) يميتلا ميهاربإ نب ليعامسإ ىيحي يبأو © (140هو 0١هذو 1

 و 8545و "4٠و 78108 ست) حيبص نب ليعامسإو ١ (ق)و ١ ("4160و "8111و "!هغ4و

 فرخ



 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ( حيبص ) هلبق يذلا نم فرحم ( حيبق) اعلو حيبق نب ليعامسإو . (ق)و ء (”9105و9 0

 و 8مالو ؟0/418و 19"15و 16"هالو ١4١١1و ه١ؤ١و 866 ست) ةيلع نبا ليعامسإو .ء ٠٠١ هت)

 و, 4١( رص)و . (16504 هت) (ناذاش) رماع نب دوسألاو ء(م) . (75:1و789 هت)و 0( 1

 ست) تباث نب ريشبو ٠ 50470 ست) ىسيع نب رحبو « (14040 ست) ورمع نب ريسأو « (ق)

 هت) ريكب نب سنوي نب ركبو . (ق)و . (1847 هت) يضاقلا نمحرلا دبع نب ركبو ء 25

 و هكذكو الا 1و 7888و 1711و 1488و 1811و م8 ست) ينامحلا حون نب رباجو . (ت)و . ("331

 و 591١1هو )5500و ١45579 4١؟841و ١١ككو !4١ة5و 4١١ا4و ة1كالو ةالالدو الءءهو ةففالو 5455

 و 59:45 ؟11/518و ؟١اله١و ؟1١هالو ١1م6 1مالاو 1 م١431 1 89ه5و 1خ561و 1مخ1الالو 08

 و ؟الاوؤ5و ؟الا8مىو 5500و ؟هامكو ؟:"809و ؟447:و ؟!"؛ؤ9و 7151و 7؟غخ1دو 554559

 وا 5001و مهو ؟هزحأو ؟؟ى1055و ؟١91؟1و ؟ا/59هو ؟الدزحو ؟الهزاو ؟الهالدو ؟الهكالو "54

 ١+1١0( ست) ديمحلا دبع نب ريرجو : (174و 18و 7591481/١ خت)و 2 (4808 قتر)و «, (الالإ هت)

 هللا دبع يبأو ء(ق)و '(0/8/؟ خت)و . (هال» قت)و (”15480و ١45١8 ست) نوع نب رفعجو

 رشب نب نسحلاو . (ق)و . ( ؛:44 هت) ليعامسإ نب متاحو , (1898 هت) [ ماجحلا ] دينج

 ١( 44و 15790 هت) عيبرلا نب نسحلاو« ١1015( ست) نسحلا يبأ نسحلاو « (98441 ست) يلجبلا

 مقحللو مك0دو /لةءهو الهعو 5915و ١517و الاله ستر زازبلا ةيطع نب نسحلاو « (١١1و ١١١ قت)و

 و ١"الإهو ؛ة5هو ؛"لاو ؟هك١و ؟مكهو ١؟١4و 5١1١و ١؟١1١و ا١ا4الو ١؟"478و ١؟١١الو ١١1/١ 5و

 و !”١١541و ؟هذكمو !؛ة؟5و ؟4"هؤو ؟ظاو6و ؟ظلذكو ؟؟١ؤكو ؟١”ه15و ١ا!ل9ءكتو ١الال1و !؟ة٠

 و "ال؟44و "ههمحو م"ههؤ1و سوهو "هدو "؟14و 519ه1و ؟9ال1هو 1841و !1844الو الهلال

 (؟ه١/4و 7١؟/١و مه/١و الث/١ ترو ع (1945و 509١و ؛هلو 99 هت)و ء( 146 قتراو ء (ال4/“

 544١و ١57١و 84١١و 9174و 5١4 هت )و , ( "94١١و 86١١؟9و ؟4 ستر يفعجلا يلع نب نيسحلاو

 ء(دام.0خ)و . (!ل4و 44و 88و 194 قت)و . (؟7ئالو ١9١5و 11١5و 5١١5و 985١و اكالثو

 نب صفحو (/4 قت) و 2 (819او 1864 ست) رشب نب صفحو , ١"( هت) يفنحلا ىسيع نب نيسحلاو

 يف فحصت فورعملا ناويحلا رغصم ؛ ةمجعملاب هيبأ مسا] . (د) و . ١1789( هت) و ١ ( 7818و 9545 ستر ليغب

 فيض



 و (١٠70/88و ؟446 ست) ثايغ نب صفحو [(ليغب) ىلإ 1١85( ق) رثألا يفو (ليفن) ىلإ 58118 سن) رثألا

 و« (؟ه؟١هت) يزارلا ملس نب ماكحو ء(تاءدءم)و 2( 1045و ؟5978و 7454و 788ه هت)

 و 7885و ؟؟و ؟؟ست) ةماسأ نب دامح . ةماسأ يبأو . 0/860 ست) عيمج نبا ميكحو . (ت)

 64١1و 1541و 57518١و 6:7١1و 84١١و 9151/8و 4715و 9764و هدالو 44ههو "الا مو "الاالو م4

 74 هت ) و (081517و 7:58 791 1944و مالو ؟الا/كو ؟الهلداو ؟ةهئحلو ؟5ملالكو 7؟1/44و

 قست) و (774و ؟0/78و 7554و 7577و ؟ةءاو 7884و اا/خ1و 547١و ١155و ١4 8هو 9474و ١5و هاخو

 دامح نب ديمحو .ء(ع)و .( 5594و 1994/15 0544و 2417و هالالو ١الالو ست) و ء ( 4”#7و 9

 ماكهو ؛هماو ؟١١0١ سن) يناوطقلا دلخم نب دلاخو .(د) . (0858 قت)و . () هت) راوخ نبا

 "هاو 7817و 715١و 88و 56و 45 هت)و . (158444و ؟؟هخاو 7١ هالو ١ همخ4و ١47١و ١١ هدو ما“ةم/لو

 وا /١7( قت)و 2 (5851و ؟159448و ؟هذكو 945١و االزالو ١55١و 515١و 4654و ةالالو م15و 57و هدالو

 2 (ت)و ا. ("1 91و 218 سن) يفعجلا ديزي نب دالخو , (21704 ست) دمحم نب دلاخو « (م)

 دعس نب نيدشرو ؛[ (عيكو) ىلإ لصألا يف ( عيبر) فحصت دقو] ( 7/48 ستت) يشرقلا ملسم نب عيبرلاو

 ١/ خت)و .٠ (548 قت)و 2 (1904و 514 هت)و ( 7990و "7511و "1155و 1940و ١9 سست) يرصملا

 ء(54١ اهترو*أ (مامكو 147٠و ١559 ست) قيزر نب يدع نب ايركزو ء(ق.ات)و(.(

 و 71100و ؟15هكو 1517و 1 445١و 0١١1/و 4154و ؟19؟١وكالو ؛١ ست) يلكعلا بابحلا نب ديزو

 /١خت)و . (١٠"الو ١٠6" قت)و 2 (؟ا١1و 7571و 5١ 4ا/و م٠ هت)و 2 (47*1١0/و "554١و 46ه

 ةبقع نب نايفسو « (ق) « (؛4اله قت) ليبحرش نب ديعسو 2(قءتءدءم)و ٠ (١/58١و "4

 ٠١58١ ست) ةنييع نب نايفسو ء(دلو ء.((89 خت)و 15١( ٠ هت)و( 194605و4409١1 ست)

 و 9055١و ١"ال15و 54١١١واأ١ت1؟6و 19١١و ةحورؤو هالو "؟ا/هو "”ءالفو "4و ”هقكو ؟؟حدو

 م١ هت)زو 2 (91/019و "توادو "؟5ا/ءو "؟تزلالو "!؟١الو ؟94هذو 71و "الاوز و

 دلاخ ىبأو ء (همم» ستر '' شمعألا ناميلسو ٠١ (م)و . 5١4/١( خت)و « (1448 قت)و . (؟4*و

 ةنس ةرشع ثالثب شمعألا ةافو دعب دلو « بيرك ابأ نأل , لحر امهنيب نوكي نأ دب الو « ليحتسم وهو ©"

 فريف



 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدئسملا هبتك يف

 ساد ع م) . (1974و هةدكو ت14 هت)و . "5578و ماما ست) يدزألا نايح نب ناميلس رمحألا

 487 هت) و . (؟ 54 ست) يبلكلا ورمع نب ديوسو ١ (؛015 هت) يزنعلا رهاظم نب نانسو ء (ق٠«

 ش يفيصو ء (؟١٠80 ست) يزنعلا رهاظم نب نانس حيحصلاو - رايسو 2(تاام) . (14ة5ولكو

 و 1١ه99و 14١1و 1١45و ١٠ا/ ست) يعخنلا مانغ نب قلطو . (ت) . (94508 ست) يعبر نب

 و ”الالو ؟ةالزجو ؟؟5ة1و 75كم 5ك كاكاو ؟الحتعو 1501١ مورو ؟؟ل19و 5 ككل

 (ق) . (/ه"هت) بيلك نب ةءابعو ء(تءد)وء.(١/61خت)و .(١178هت )و .( طالهطال

 سيردإ نب هللا دبعو . 201+ هت) ىلجعلا نابأ نبا هللا دبعو (1918؟ ست) روصنم نب دابعو«

 و 1444و ؟1841/و ؟81/8و ؟1/81"و ؟ال4 1و ؟ت؟و ؟4 مالو 1١193/و 1841و 1"ا/؟و الا؟١و ١١و مهو 7" ست)

 و 1511“و 451757و 4507و 45ءو 4ةددو 4484و 4458و 4557و 4؟م8"و 4775و "١4الو ”علوو

 و 54١5و تالث4و هكحالو هدزاو هدالهو ؛4ذالو ؛لطمكو 2044و 2894و 4"45و 4541و ١454و 45ه

 و 4154و 1١51و ةلا١و 4١41و مطك4و متلو معو م"ا“ءاو ا/هلالو /45"و الك59و ل4 هلو 5

 و )١١؟الاو 14١١و )95١١و 94١١١و )"لو زددكو ةززكو ةمكفو ةلك5و ةلكهو ةكخفو 5

 و ١؟57١؟و ١١و ١45١١و ١١؟4١و ١١"ةو ١١1"هو 11"هزو 4١١"8و ١١ ؟8خكو 1178و 1

 و 11 4خخو 118انخو !؟ةضضو 1915١و !١؟ةلزو ١١مكلو ١؟مكحو !١؟الماو !؟المحو ١1؟71»و ا

 و اةكاخؤو )5454و 1547و ازكل5و ١154للو )54و )هدو 1499و 1 "ةممو 1ك"عو "عمل

 و 467١5و !١ة5علو 4١58١و )9:#و !خدككو 1خدكمو خ54 1ا/هز"و )ا/هحلو 151/5هو اكمال

 فس انضم فشل فسكت فقيل الا ل ا لا ل

 و ؟4مكاو ؟4هذكو ؟5١4عو 5891و 5خمرو 7م حمو ؟"ولو 1154و 54م5 7444و

 وا م78و ”:1188"و ؟ةماهو ؟؟1ءو !ةحامو ؟؟الالكو ؟هؤكتو ؟همحخو ؟هردؤو ؟14"67و ؟ه14*

 و اللاوو لاما ملال اس 14و معو ما عو "70و م1745 "ا 1هذو "1164و "1م

 وا 3864و المو ماكرو ممجافو "ةهورمكو "45و "4511و "4هكمو "45و "4؟هزلو "41

 4١١١و 55١1و )١مها1و 5917و 5همو 5737و 51و 5145و "75 هت )و ١ 0788و "ال11١ ” مو”

 /1١8410. ةنس شمعألا فوتو ١٠١ ةنس كلذو ؛

 ففي

 يربطلا خويش مجعم



 و طمددمو مهمعو 1405و ؟دالقو 145 1501و 1هالاو 1944و 1144و 18١1و 90١١و 1144و انفو
 و 4815و 9499و 44و ة١1و ”ه5و 5195و 1١51و ؟4الو 68١"و ١45 قت )و ؛ (7095و "0539و "5١و "5

 ست) يفوكلا ليعامسإ نب هللا دبعو ء(4 0 م) , (١1#5/9و ه1/١55/591و ١5١4/١ شت)وء(5

 داوم خب)و 2 (199048و 90 هت)و . (454١١1و "* ست) كرابملا نب هللا دبعو ء(ق ءتز) ء 1

 و "1844و "2487و ؟8904و ؟9435و ؟١1"ه5واا1 4١و 8169و ٠١" ست) ريمن نب هللا دبعو ء(ق ءتا٠

 دبع نب ديمحلا ديعو ء(تءم)و . (؟094و 1838و 1844و ١185و 1548“ هتزرو ء("855

 ١/ خت)و 2 (554 قت)و . ١545( هت)و (”١1؟10/و ”١"١1و 1841و 5591١ ستر ينامحلا نمحرلا

 دمحم نب نمحرلا دبعو . (844 هت) يلفونلا هللا دبع نب نمحرلا دبعو ,ء (ت)و ء(178/19 5

 ١ال؟لىتو 6١ه9هو ١١ةهالو 615 هو الهالالو ١114و 47١5و 7989و ملال5آو ؟"؟١و 8١٠١و ١ ستر يبراحملا

 و ؟911لالو ؟م5ه10و ؟الااالو ؟5201517و ؟15١59و ؟1:591"و ؟2غهوكو ؟؟910/4و ؟1١1همو ؟9١١الو ؟١ةككو

 و ؟8هو755و "هولدو "هزحالو 8هزؤحو 1889و 8الالمو ؟الالالو 7دللكو 70[ ؟ةالالتو 9

 وا1ه1595و 1١٠5و ١97١و م579و !١الؤو !الكو ١55 اهت)و 2 (5١541و ؟”الامحو ”"5ه183و "5511و كا

 دبعو . ( 8 رص)و ء(١1810/1و 101/١ ترو 2 (١8الو 74و الالالو 1481و 407 قترو ؛ (184و 61

 و 1؟8: 8و 8816و 5١85و ١415و 44"4و 1945و 4:"7و ؟7؟هؤو ١7و ؟١"٠ ست) ناميلس نب ميحرلا

 نب ةدبعو ١ (ت)و . (؟84١5و 15١7و 148١و ١الدكو 595١و ملها"و له١و هاهو ؟١؟ هت)و 2 (؟876'*

 و ؟4هذالو ١1841و ةككلو م"اه م9١5و خاهذو "ىالذو ه451/و ١044و ؟868و ؟؟؟و 4 ست) ناميلس

 م١ه6و 58١ قت )و ؛ (5:0"مو ١9١1و ١51١و 3؟9هو 14و "19و "6 لهت) و ء (770/8و 788١و م1

 و 4554و 1551و 8567و 8574و ه"4و هء4 ست) يعجشالا هللا ديبعو 2(م)و ء(الال/١ خت)و+(

 الاء دو ؟؟؟11و ؟! 51و ١7ه1خو 7١1 144و ١الهزحو "١ خل5و !١١هكالو !١؟51و 1١١ 5١هو خ١548و خككف

 هت )و ء ( 18510/5و "0١0/841و "ال4 4خ1و "ال4 خ١و "هزممو "هتككو "؟ةقالو ؟18154و ؟6١8هو ؟ا/55:١و

 و 19١٠و ١4 ست) يسبعلا ىسوم نب هللا ديبعو ء(تاءم) ء(4“# قت)و  (؟ا9ا/0١و 1915و 5

 545١و ١50١و !١؟"7هو مل٠هؤ1و المو ١" هترو 2 ("ا/049و ؟الاالو ؟8015و ؟؟الك5و ؟1١1١”الو 158

 (هؤ17و 215 قت)و 2 ("ءالهو 1١ [5مو 16١5و ؟571و ؟1"غ١و 4١55و ؟١5ث1و 5١ؤ1؟و ١ذ؟١41و ١38١و 5248و

 فرك



 و ١50١و ١١و ”7ا/ ست) ىبالكلا نب ماثعو ١ (19/؟ خت) ىبراحملا دمحم نب ديبعو « (ق)
 يبدا ي مادو حل يبر 2

 و 15519و !١1445و 1١١ وتهخ١لوه١١81 ١١41/59 طهمو مكفالو ”ه41و ؛:هذ5و ؛هك'و "ةحفو "دو

 ادهت)و 2 (778104و ؟١تكهو 1941 هو !1مت45و !١18هذو ؟الؤا/و !/١6الو ؟/7هخو اء ءحو م

 نامثعو ء(1ا١/0 خت)و 2 1٠١١0( قترو 2 ()ل11و 4*7 4و 1851و 414١و 41١الو 4١١1و هذلو اال“

 وا9و ١ الاو ١الاو 53 535١و 55١1و ١ههو ١١ا١و 548١و ١41١و 9١و 8١و ١"ا/ ست) تايزلا ديعس نب

 كلو 5415و 3575و 55و ١1١5و 3518و "هؤو "44و "غمو ”4الو "41و 1878و 1556و ١7هو ١٠53و امو

 و 4١١١و 1١١١و 84١١و كعذو ذغالو مكاو 3811و هكالو 0178و /1١و ةخهو "14و "الو "ا/4و تالاو ةكحو

 رو ١45١و 5١4١و ١١4١و 841١و ١؟هكو 4١١1و 1"الو )"51و 4"1 17و 884١و ط1 الو 1156 115

 و ١ة48و 534١و 579١و ١55١و اهزكو اههلكو !١هز'و !١هالفو ا١هالؤو 454١و 457١و ١45١و 4

 ر767١1و ؟١1ا١ةمر ؟١١ههدو !الهؤغ7و ١ه)ا/0و 18١ ١18519 متوا1ههدو 11١1و هتمحو الو مالالا

 والهواو 544 تهت)و (714141ا/و "1974و م"11ا/هز"و "١1"ةلو ١" ما"هو !ة1ة1و 1514و 11415 11

 نب نامثعو (605/15و ١؟١4/1و الت/1و دح/طو دحراو ”ةك/حو ةك/حو هحرأذ خت)و ع (1415و 1891و لالا

 (1١م21لو ١لهت) وع (1459١1؟١ ست) يفئارطلا نمحرلا دبع نب نامثعو ٠١77( هت) يرملا ةرم نب ديعس

 رمع دواد يبأو ؛ (08047و١7471 ست) سباع نب ىلعو , (ت) و (”1707 ست) هيجان نب نامثعو

 وا هكدكو ؟"4؟هو 7144و ١1"4»و 848١ ست) ىسفانطلا ديبع نب رمعو ء(غ08 قتر ديعس نب

 نب دمحم نب نأرمعو 2« (ق ع« ت)و(٠(600و 444و ؟05 قت)و . (ما/له هت)و 2 ("5)81و ”"هم“١

 و 2 (7/04 ستر دانقلا دامح نب ورمعو 1078٠(« هتر عمجم نب ورمعو « 158/١( خت) ىليل يبأ

 نب ورمعو « (18084 ست) يزقنعلا [دمحم نب ورمع ]و 7١( 9١و ١١ا4و ١ه"ا١و 0١5١و 74 هت)

 هت)و « (”*04 ست) يرعشألا نب سودرفو : 5 خت) [يلع نبا] مانغو 18٠١( ٠ ست) نوراه

 و١٠ 4الاو هؤالتو 5041و ؛هم1و 4016و 7045 ست) نيكد نبا لضفلا ميعن يبأو 2 (141و امه

 ١/ خت)و 2 (14100و 7574و ؟ههاو 1881و ١؟الا١و 5١ بهت)و . (”ه5104و "ه1 ةملو "غلو "4

 (١18551و 8194و اله ست) ةبقع نب ةصيبقو « (14١ه4 ست) زرطلا ايركز نب مساقلاو ء(”44/1و 07

 و. 4١٠"5( هت) ثيل نب ةصيبقو ء(قءسءدءم)و .(هه54 قت)و.(؟40"1و 5١١ هت)و+

 فيان



 ليعامسإ نب كلامو ؛ 400٠١ ست) ماشه نب ريثكو , 20+ ست) ديعس نب ةبيتقو ٠ م ؛ ت)
 2( 1118و "11" 11و 3١ 6ا/خو 116ثمو ؟؟47هو 7؟415و 4١1غهو ١”54الو 19١8و 5990 ستر مهرد نب

 نب دمحموع« ١574١( ست) يميمتلا زرحم نب بوبحمو 888(2 قت)و 2 (5418و 0١١١و م١٠ هت)و

 (١١؛55 ست) كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحمو ٠١0748( ست) يساؤرلا ةراس يبأ نب قاحسإ

 االماو 1455و 1١١7 هت)و ("هاا/لءو ١194و ؟١44هو ١044و اله ست) يدبعلا رشب نب دمحمو.

 رجح نب دمحمو ء.(تءم)و٠« (هالدو "ه.0و ١ قت)و (؟0/17و ؟هؤالو 7١71و ؟1م5و 7710و 7758و

 م.١٠ ست) يدسألا تلص نب دمحمو . (7284 ست)  أطخ هلعلو  ديز نب دمحمو « (045 هت)
 نب هللا دبع نب دمحمو . (ق . ت)و . 71817١( هت) ١ (747945و "١478و 71874ا/و ؟؟4ةو هدحكو

 ست) ناوزغ نب ليضف نب دمحمو , (158 قت) ورمع نب دمحمو « ١١١188( ست) ينابيشلا ةبقع
 ممالإل و "اع مالمو لاهو ؟هكالو 78لالهو 15" مو "1١ 1١لو 15؟57و خاخ48و 8خ165و ؟41١/و 59و ١"

 ؟ءلهو 7١١7و 1859و ١183و 1/44١و ١ا/اا/و ١ا/؟5و 458١و ة١5و م[8و 75١5و ه8 هت)و 2 ("١8741و

 ع (41١1ل9/ ست) يناسارخلا سيق نب دمحمو 2(تء م٠ خ)و«, (498و 747 قت)و . (؟951؟و"ع*الو

 هت)و « (16 ست) ينارفعزلا نوميم نب دمحمو (١1؟0١و ؟5١ هت) يناسارخلا رسيم نب دمحمو

 ء(1هالهت)و « 44//١9( ست) يمازحلا ديزي نب دمحمو 2« 20/١ مت)و 2756 قتر)و « (4*

 ست) رامتلا ناسغ نب راتخمو « 08+ هت) و , (9008 ست) نوميم نب دومحم نسحلا يبأو

 ةيواعم نب ناورمو . (7844 ست) ينارحلا ديزي نب دلخمو ء(ق)و « ٠١5( قت)و 2 ( 5

 4840 ست) ةبلع نب داوذ نب محازمو ١ (م) (؟"5115و ؟هزاظلو ؟؟الهدو ة151و 218٠١ ستر يرازفلا

 و (18445و 15404و ١؟الا0و 9141و ا4١5و 1١40و ١؟54 ست) مادقملا نب بعصمو (ت)و ( «٠

 مالس نب بعصمو« (ت)و , (؟١/1635 خت)و , (557و 75و قت)رو (4015و 1550و خ87 هت)

 ماشه نب ةيواعمو 44١( ١ هت)و (تا/مؤو "0817و 71610هو 1١١ 41و هالهالو "86 ست) يميمتلا

 مسالا و 73:940/و116494و 416١١و 1147و 8١1نالو ١1"و 9988و 4" 4هو ”٠١٠مو 54 ست) راصقلا

 و11409 1776و 51١١و ١5١1و اله١ هت) و (780 60و "موو الو 191/88و 141/11/و ؟4644و

 فض



 ىنكلا باب ةعوبطلا | ةدنسملا هبتك يف

 ناميلس نبا رمتعمو ء (تءد. م ميدو ا( ١/ خت)و , (اله4و ه48 قت)و 2 (؟0١41/و ٠"

 رمعمو 2 (65١1١١1و 571و ه180و ه85١؟ ست) ىقرلا رمعمو ء(م)و . (1١7؟4١ هت)و .2(؟١885 ست)

 هت )و 2 1١1187( ست) روصنم نب ىلعمو ء 1١04( هت) عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نبا

 914١١1و 9١١٠هو "ا ست) دواد نب ىسومو . 5٠٠١( هت) يرازفلا ملسم نب ةريغمو ع (78١7و 4

 رضنلا يبأ مشاهو + (12807 ست) نادرو نب روصنمو « (100و ١١04 هت رو « 0410و 16751/و

 "1749و 17ه ١ةمالو ١امدكو ١/54 ست) يطساولا ريشب نب ميشهو 2 ١1٠١( هت)و 2 (”1105 ست)

 و 6111و التملو ”41هو هؤال4و ه111و هالذرزو 0144و هلؤ١و هاالفو 110/8و ؛4ها"و 7محو "؟الؤو

 رو 1١؟١595و ١؟هالالو ١؟4/8و ١؟4الاو ١؟4/0و14١1خلو 5١١١و ؟9؟7/١و ةارمكو ة)ههو 9054و 4

 وي ( 3700ه5و ”1"لدالو "1ا/1١و !1ةمخل5و 7مت11/و الهدر !!44و 7؟"417و !45١هو ؟١؟ مهو ١١58

 / مت)و « (841و الك4ثو هالاو هالا١ قت)و (1 7١1١و ؟الؤؤو !:44و "995١و 547١و ١؟ملظو ؟"؟ هتر

 و584 و 1444و 4848و "1١و 7508و "9 ست) حارجلا نب عيكوو ١071 هت) ميلس نب دانهو ء 07

 ؟توو ؟9"الو 1774و ؟١ه18و 11١7و 55١5و ١1١7و ١١75و 1955و 14الالو 1مهدو ١٠"١و 1١3"و "4

 و 1١175"و 15055و 11١5و "١9و ؟خكحو "المو "الهكو "الههو "الاالو "الو "51و "دو ”»ءوو

 و "4"55و 5104و تهالاثو 2454و ١24لو هءالثو ١431و 441و 4817و 4917و غمر 25و 477

 و 9576و 3579454و 8699و الالء"و الهكحو الك0/5و الك11ا/و 15و "41و 1/8 1“"و ال”ئ١و هك 55/

 و 5"114و ١؟4758و ١؟١47و ١؟١4هو !؟7١4؟و !1675١و !١ه١هو ١١ه 5١و ١9١١و 4١١1و

 و ١؟١6الو ١؟تءلو ١؟تدءو ١؟:ذ١و 1١؟444و ١؟4487و ١؟451/و ١؟4"4و ١؟١45و ١؟4ه١و ١١451

 و 476١و :١/4 4و ١!8"ةهو 884١و ١ال1"و ١؟5١١51و 15١44١و ١؟ ١ ذو ١"م55و ١؟699و

 و 189197"و 4١189و ا1مالالالو 1مالالاو امالككو ا١مالهكو 81/8١1*و ١ مخكماو ا مك45و ا مكك١و 54

 رو ١9١؟6هو 1١19و ١9١؟١و 6١١9١و ١١١9١و 9:84١و ١9١الهو ١9١ممو ١9١ههو 4١9١هو ١960 ؟

 و 469١ا"و 9١ما"او 94١ه5و ١945١و 55١خو 94١"هو "١9 الو ١9 ء“"و !9١؟8كو !91١مخ1و 7

 و 058١١5و 9١ةهالو 9١ىخ76و 5414١و !148١94١خو 9١ا!له5و ا91/40١/و ١ة؟رلكو ١ةككلو 9١1م9“"و

 و ؟الكالثو ؟48هؤو ؟؟5 4و ؟١الاالو ؟١ال) “و ؟ءالءزو 147١7و 1١5“"ؤو 55١7و ؟١لاهو ؟ءدملا/

 و3" 407175و ماو مظاعالالو "م1 ؟4هملو 1؟هز"ؤو ؟4هدالو ؟9؟51و ؟مالزاو ؟184944و م1“

 فيني



 و "هاهو ممكجسو "م1410 "0094و مهنهو مهامكو ؟اؤقو "هلالفو "ماقالو مه170و 0171
 و "6175و "هالؤمو "هالؤو1و ”ها"الا/لو "هالالاو "هفهكو "هاخهوهو "ةلهاو "هل 1.0و "هلا8خو

 و "هدزهو "ههددو "هههوؤو "هما"4و "هماخإو ”هودكو "هدداو "هؤذكو ”ه14815و ”هؤللو ؟651/

 و "هالثدو "هالؤاو "ةالالالو "هالالاو "هالا7و "ةالءالو "ةالءا"و "ةكفحو "ةكالتو "هةكالدو "5

 و "هذرزاو "هو145و "هوالالو "هؤلا"و "هحدتو "هكحلو "هزكفو "همللكو "همكالو "ةالؤكو "ةالال

 و "؟11/4و "كلالالو ”"؟لا/5و ”؟1١ل١و ”؟1هزلو "دلو ”؟1الالو "؟ترو "تو6ا/لو "هكلخكو 5

 و 35و "511/1 "ماو "41و 14و 51و "5144و ”5191"و "؟لؤ1و ”كامحالو ”"كا45

 و "5455و "5145و ”54الو "4158و "5111و "111 "541:94 5“ "1و 5و "تا

 و "؟كالتو ”؟ن"لو ”"؟هككو "؟همكو ”"؟ه114و ”"؟مل١و "5141و "5185و ”559/96و ”4/4و 49

 و "ةلمكو "ةمكنو "ةللفو ”""ملدو "؟خححو "؟لححو "كاللمو "كالكرمو ؟ةالهكو "5501و "تكا

 و مامساخو 5300 ا/امقو "الامالو "الو "اهو "ال745 "الهو "الالاهو "الا؟١و "ا

 و "1/5819 "0/4879 "ا/4ه"و "ال44هو "4545و "ال4119 "الالث1و 1/81٠" 31/78 1و او ال١

 و "التاالو مالو "التلدو "الزحألو "الهزكو "الوزكو "الهالاو "الهه#"و "الدودو "/هالفو مالو

 و "لالالا "ا/الالا؟و "الالالالو "لالا 9و "الالءفو "الالاكو "الكالكو "الكك١و "الكههو 7/5459

 و "الؤا1و "التل او "الث4١و "الزالاو "المتحو "الخهمو امو "الخ14و الدو "ال6١8 "اال

 و ؟م9"1و "محالو "الة99و "الواو "الواو "الوزلاو "الةكهو "الومالو "الثه5و "الق41و "الو

 و ؟ملةو "مالمو 7ملاخو "مخللالو ؟خلا1١و ؟خدقكو ؟"خعقلو "خعقحو "خعخقو ؟8عخخحو 584

 و 7815481/و ؟مكالاو 7ما50و "م17"و "مكا5و ؟"ملةلو 9م154و "خلقذلو ؟هاخخو ؟ملكالو 65

 و78وا5١ هت)و 2( 78765و "8165و 3874و 81 1ا/و مهو ماو مو تو ١

 و 1401و ١الةز/لو ا١المدو ا)ا/4١و 549١و )5565و 54١الو 61748١و ١"الالو ١؟هؤو مكاو مكءو ةلكو ؛8

 و 4١5الو 75 ١ال4و ١5الاو ١7تملو ١7”هو 48١5و ؟4١5ا/و ”١؟4هو 11١5و ١5و ؟١٠مو 988١و /١851

 و 7315و 58و ؟؟4هو ؟154و ؟؟91و ؟1؟١9و 7583و ؟78هو 7754و 717" ؟؟"١و ؟1؟9١1و دف

 و 18ا/وو مالإلو 5859و "الو 55و 7”مو "1و "هدو 5601و 7541و 5984و او ا“

 و 5081و ؟الا١و ؟ةهخو ؟5لالو 1١55و ؟هو5و 7491و ؟4"هو 7481و 0١54و ؟4؟هو 5١54و ”

 وا"59و "54و 9١"و ا461و48و 5 قت)و , ( 5١ "الو 5:"هو "17١١و ؟9/817و ؟ةحكالو ؟ةكمهو 5554و 596"
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 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ماو ه40ل1و هاالإ١و هم4/1و ؟١15/1و 7« هلو 10/1 خست)و « (4١١9و /6عو /؟4و 16و 49و 1

 و 108هو ؟64و ٠0 ست) مدأ نب ىيحيو , (90018 ست) مساقلا نب ديلولاو «(ق ءات اء م) ء. 8

 و اهت)و 2 ("4198و "4164و "١؟نا1و ؟85717و 4١77و 14547"و 5١45و 80١4و "لالا "مهو مم

 و 7545و "4560و 94١5و !8١9١"و ١الث4و !ةمالو 7١50و ماو الالكو الالدو الالؤو الهو الودو 5دكو حم

 نب ىيحيو 2ء(تاءاد٠ءم)و 2 (059/8و 8١71و 94١7و 7١١1و 15/1١ 51١ خت)و 2 (4 0١5١و 7554و 9

 وذكا هترو المحالو م4196 ست ) ريكب يبأ نب ىيحيو ء (1404و 194١و 48 هت) قاحسإ

 "ا/14و ”1/5و "١١و "14و "هاو 7516 ست) ةدئاز ىبأ نب ايركز نب ىيحيو 050١و 4

 و 8445و هم١هو ةداالو ةلامو هلو هاهدو ها94و ١484و ؟؟87و ؟؛؟١5و ؟؟09و 57هالو 5744و

 1155و 1971/8 1971/6 1/1914 1/4 7؟76١هو 1 64هدو 184١١و 1١ ١18و1 169١و 16١1و 41#“

 و 5094و 57١5و ١١هالو 55١١و ال91و تد5 هت) و . (9816و ا/الا/7“و "0145و 4944و 44و

 را/9١41 714 ست) ىسسيع نب ىيحيو .0(تءدءم)و.(١/58 خت)و .(41؟ قت)و ء 4

 ع (5ه/او 85/١ خترو 2 (7581 اهت )و ء 1114و ")4١ه اال ؟ه144و 11و 114ل

 7011/05 30و هالو "65و 711/4و 1هه1و 14و ١5و 17و ما/ ست) ناميلا نب ىيحيو

 و ٠١9 148و خكفخو خكالفو ةككتلكو لكككو خلككحو ١145و ١845و الالزتو /#ءدو 5195و 5149و ءالالكو

 و 60١"50و ١4 دالو 15:05و !١؟الا5و !١؟الاهو 15١١و ١؟؟ةو !١؟؟المو ١؟57مو 45١١و ٠

 و 18574و ١الالا؟١و ١الالاةو ١الالاؤو ١ا/479و ١ا/147و )ا/ءمو زةكاوو 15؟1/“و 1 هدككو 16االا/

 و ؟؟ةالدو ؟ا547١و 5180909 111" 71و 11و ؟1"االو 11و 1111و 11141 الا

 و 75385و ؟هاهكو ؟ه801و ؟ه065و ؟1؟1145و 7141" 4و ؟4هزكو ؟"مهحو "ما" ؟الالوو ؟1#

 و 1911و 19711و 18455 1841و ؟ا/لالالاو ؟ا/ا/هو ؟ا/يلاخو ؟ا/االالو 55458 5541/4 صل

 و ؟1ةملدو ؟45:1و ؟946م١و ؟9ت7 و !؟9تال1و ؟4ت١1و ؟4هدزو ؟ةتءمو !؟ةمدالو ؟9444و 5

 0و "5١11و "4١18و "١ا/لةنخو "اخو "!هةرمو "ءفرلحو "؟حل"و "ءمالعو "ءللأو "ءلزرو 99م“

 و 416"53و 111"3و 5*04١51و "اخو "اختو "اخو 7 "اتلو "وو "هو ”؟اناو 4

 ر "5١١4و "4١١4و "9١١4و 4١١759" "4!١هو "امو "ه1و "48و 7411و 7و 7#

 و 355117و "5١56و "5559و ”"ها١٠هو "هالاثاو "4407و "؟؟تا/لو "1517و "4هذكو "؟7١"هو ”6

 فرغ



 وا. (”100/7 15و "84و الكاوكاو اكو ا"ا/لدكو مدجوك5كو "5918و "5916و "5895و ”ا/اا/

 و 4849و ١6" قت)و . (؟865و 7051و 73"؟0و 9874و 1914و 1584و ١95١و 4الالو هءدو ؟ل٠١ هت

 ست) نايح نبا ديزيو ء(ت)و ع (١13/19151/19150/1و ١09/1١و اه١/8 خترو ء ٠١( "7و 5

 ع (؛4١4و 158 قت) يسفانطلا ديبع نب ىلعيو , 245١5( ست) [ عيرز نسب) ديزيو ؛ هليل

 و 1611ا/و 181"و ١ل١91و 0١4١و 547١؟و 1541و 8١15و 161؟4و41١"و ٠١8 ست) ريكب نب سنويو

 و "ماو 58نلو ؟94هو ؟مدالو ؟0١05و 5775و ؟4؛همو ؟"الكو ؟54١و ؟5١١و ؟١ةمو 59١5و 4

 و /4"1و 4184و 79و ا/لاؤ0و الاذحو هفحنو 11/1/4و اكالاو ةككللو ؛41"9و "ةالثو ؟ةكمو 1ال؟

 التل9و 515١1و 865١1و 845١1و ١٠الزو ةال15و 5514و 1554و 8148و 8118و 8:1و م١51و اال“

 و 1517و ١هكالاو 204١و 1"همخ4و 1"1"؟و ١؟؟4الو ١؟؟؟١و ١؟55١1و 9١١ا4و 195١و 9١١؟5و

 و ؟ة514و ؟ممدكو ؟م١191و ؟مل14و 5591و ؟؟خككو ؟1خ51و ؟؟١88و ؟؟الاؤو ؟؟5615و دك

 مككو ١511و 0١55و هد5و 5758و 5848و 5١51و 5١١ بهت) و ؛ (”1074و "57١1و 66"7ا/و ”؟ة١الو 504

 ؟./او ١ها//؟و 1ال/؟و هلثزلا خت)و ,(579و 5؟7و 14١5و 88١1و ١5 قت)و « (١191و 1458و 154١و

 و 88و ١؟ ست) شايع نب ركب يبأو ء (1/087و 0048 ست) دمحم نب سنويو «(ق « تو« (

 و ةالاالو "مما#و "11ا/5و "756١و "ءلؤو ”د1مو 1995و 5819و ؟ه)الو ؟66١و ؟١؟9"و 19١5و 6

 و ؟١ملرو 64١7و 190/64و 1944و ١!الكاولالا"الكو )٠هاةكفو !2١هؤ5و ١45١و ١؟؟؟ؤو 554

 و 1١" 4ا/و ”١دكرزو ؟؟كممزو ؟61"هو ؟؟ةمالو ؟1"هزخو ؟3"14١و ؟؟598و ؟؟45١؟و ؟؟١"او

 و ١1ا/4و ١1الءو 4318و 3٠١ هت) و ع 035515 "0517و 13و او و م11

 و ؟4ةالو ؟4؛ة4هو ؟49)و ؟445و ؟"ل9و ؟؟5هو ؟5١١و 4١1هالو ا5١"هو )54و 1556و 1598و ١؟6ا/

 /؟و 4"١/1و 19/١ خت) و 2 (ةههو هو "31 قت) و . (400الو ؟9148و 5١18و ؟الالو ؟19846و 5945

 و١٠ ست) يسلايطلا دواد ىبأو (ق ءس ء ت)و « (؟14/4و ”4/"3و 058/1و 559/5و ”هدر؟و 8

 و١701و #50 ست ) ريرضلا ةيواعم يبأو 2 (5780 ست) ءيرقملا نمحرلا دبع يبأو 2000

 "11و ؟971و ؟مهدقو ؟87564و ؟5ى1و ؟"؟يددو ؟49177و ؟9خك0و 180الاو 1519و ة6/5و 4

 و 1847و 4١١الو 64١١و 64١١و 1/90١و 140/4و 1١18 يهت)و , (”85609و "ه94ا/و "1448و ”161١/و

 2 (هؤ١1و ١/١” خترو , (ا/"كو 5455و "5و7 قتلو لا ”0ؤ5و ؟5الالو ؟5هالو ؟5"ءو كك٠دو فطحل
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 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 «٠ )017/1١/4( ناهبصأ تاقبط ٠ (همش) ليمج نب ميهاربإ نبا قاحسإو ٠ (1445 هت) ةملس يبأو 2

 بيذهت » لامجلا ديز نب ديسأو 2 (0/ه/454/9) « لامكلا بيذهت » يريشقلا ىسيع نب قاحسإو «

 ميكح نبا لولهبو ه٠ يليقعلا ءافعض و بعصم نب ردبو « (517/578/9) « لامكلا

 /7/5”4) « لامكلا بيذهت » يفنحلا ىسيع نب نيسحلاو .« (؟5/6/9) : نازيملا ناسل » يناسقرقلا

 بيذهت » يعازخلا مداق نب يلعو 2 (1701/918/9؟ ) « نازيملا ناسل ١ ليعبلا نب نيصحو 2(

 نب ةرامعو 2« )4170/٠04/1١( ؛ لامكلا بيذهت » يروثلا دمحم نب رامعو )4157/٠١5/51١( « لامكلا

 « (191/5//1159) « يليقعلا ءافعض » يدزألا غيزب نب رمعو « (05/ه7) « يناقربلا تالاؤس ١ ةقدص

 « يناقربلا تالاؤس » يفوكلا ديزي نب رمعو )4141/850/1١( « لامكلا بيذهت ٠» يرفحلا دعس نب رمعو

 ٠ زازبلا رفعج نب دمحمو )١1/797/١( ؛« ناهبصأ تاقبط » ورمع نب ىيحي نب ورمعو « )050/0١”(

 دمحمو ء (40/55) ؛ يئاقربلا تالاؤس » يبالكلا ةعيبر نب دمحمو (011؟6/١٠/١) « لامكلا بيذهت

 هللا ديبع نب دمحمو « (000/441/10) « لامكلا بيذهت ٠ (ةسانك نبا) ىلعألا دبع نب هللا دبع نب

 /؟5١) « لامكلا بيذهت » ينابيشلا ةبقع نب دمحمو ١ (1878/511/4) « يليقعلا ءافعض » عفار يبأ نب

 ىلعي نبا دمحمو 2 (0548/ه9ه/؟١) « لامكلا بيذهت » يفعجلا رسيم نب دمحمو غ4 (2

 /00/1) « دادغب خيرات ١ يربكعلا نودمح نب ىسومو « (07/1/45/70) « لامكلا بيذهت » يملسلا

 » يفقثلا نمحرلا دبع نب لمؤمو (1215/1175/؟9) « لامكلا بيذهت » يشرقلا ليعامسإ نب لمؤمو 07

 يبأو (5041/415/97) «٠ نازيملا ناسل » يلهذلا روصنم نب رضنلاو. (1801/18/59) « لامكلا بيذهت

 ش . 071١ /ما//) ١ نازيملا ناسل د يدسألا نسحلا

 نب دمحأو 2 )58/547/١/( « نازيملا ناسل » ىسوم يبأ نب ىسيع نب دمحأ : هنع ىور

 /5١١/ه) « دادغب خيرات ٠ يوطشلا دمحم نب دمحأو ع (114/843/4) « دادغب خيرات ١ يواهرلا لضفلا

 نب ىيحي نب دمحأو 2 (1١4180/9//؟؟) « لامكلا بيذهت د ىميزخلا روصنتم نب دمحأو 20

 . امهيلك نع بيرك وبأ ىور دقو ؛ يبلكلا يلع نب ماثع وأ « يفعجلا يلع نب نيسحلا هلعلو
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 تاقبط ٠ دمحأ نب قاحسإو ء (”474/886/5) « دادغب خيرات » قارولا ميهاربإ نبا قاحسإو ء« 41

 نب ليعامسإو « (7078/864/7) « دادغب خيرات ١» يدبعلا ناميلس نب قاحسإو ء )١148/1١( ؛ ناهبصأ

 /؟10/5) « دادقب خيرات ٠» يخلبلا لضفلا نب ليعامسإو ؛ )5161/168/1١( « لامكلا بيذهت » هللا دبع

 « لامكلا بيذهت » ينامركلا دمحأ نب نسحلاو (01/714/1) « دادغب خيرات ١ دمحم نب ميمتو 206

 يفقثلا رمع نب نيسحلاو (98/994/0) « دادغب خيرات ٠ يزنعلا ليلع نب نسحلاو )1145/497/5( ١

 نب هللا دبعو ء (1719/87/8) « لامكلا بيذهت ٠ نادمح نب سابعلاو ٠ )41797/81/8( «٠ دادغب خيرات »

 /18/؟) ؛ ظافحلا ةركذت » ينانمسلا دمحم نب هللا دبعو ١ (4447/01/9) « دادغب خيرات ١ هيوبش دمحأ

 نب نمحرلا دبعو « (/0١٠70/97/؟) « ظافحلا ةركذت ١ هيوريش يسشرقلا دمحم نب هللا دبعو ء (//

 )1١١/ « دادغب خيرات ٠ يزورملا دمحم نب نادبع و «٠ (ه105/9م١١/0) « دادغب خيرات » يميمتلا دمحم

 نب رمعو « (5409/54/11) « دادغب خيرات » هيوسار نب لولهب نب دمحم نب يلعو ؛ 01 /

 نودمح نب ميهاربإ نب دمحم نسحلا وبأو + (4144/1517/91) « لامكلا بيذهت ١ يرزجلا ميهاربإ

 بيذهت ٠ يجنشوبلا ديعس نب ميهاربإ نب دمحم هللا دبع وبأو 0071/99/1 « دادغب خيرات : زازخلا

 نب دمحمو « (011/001/1) « دادغب خيرات » يوطشلا دمحأ نب دمحمو « (5075/5:08/14) ؛ لامكلا

 /) ٠ يليقعلا ءافعض ٠ يمشاهلا نسحلا نب دمحمو : (040/155/) « دادغب خيرات » يناتسهقلا ةعمج

 نب دمحم رفعج وبأو 2« )0١7/814/١( « دادغب خيرات ١ صفح نب نيسحلا دمحمو ؛« ١

 - هخويش نم وهو  يبالكلا ةعيبر نب دمحمو « (5708/58/11) « دادغب خيرات » يمعئخلا نيسحلا

 2« )١//48/19/41/( « ظافحلا ةركذت » يناهبصألا سابعلا نب دمحمو « (؟079/704/0) : دادغب خيرات »

 ةسسبيش يبأ نب نامثع نب دمحمو « (807/981/1) « دادغب خيرات » يبالكلا زيزعلا دبع نب دمحمو

 دمحمو « )47/478/1١/( « ناجرج خيرات ٠ يدسملا لضفلا نب دمحمو « )859/440/1١( ؛ ناجرج خيرات ٠

 *) « دادغب خيرات ه يعازخلا ديزم نب دمحمو « )0071١/815/157( ؛ لامكلا بيذهت » يخلبلا ةمادق نبا

 ىيحي نب دمحمو . (0507/501/97) « لامكلا بيذهت ٠ يرماعلا رضنلا نب دمحمو ء ((021/14/

 (197/151/8) « ناهبصأ تاقبط ٠ يدنكلا دمحأ نب رصنو « (/10/0/41/؟) « ظافحلا ةركذت » هدنم نبا
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 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 4745040 نيحورجملا » حيرذ نب ربكعيو« (1076/5//7؟) « ظافحلا ةركذت » يرودلا فلخ نب مثيهلاو

 . )008/1١4//59”/( « دادغب خيرات ١» ناطقلا ىسوم نب فسويو

 ؛ ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تحوارت : حيرجتلاو ليدعتلا

 ناك امو «راربألا « نيقداصلا نمو  نيثدحملا خيش . هب سأب ال « ًاظفاح ًامامإ , ًاقودص

 2 ميهاربإ نب قاحسإ دعب َرْي ملو « هنم قارعلا ثيدحب فرعأ الو. هنم اثيدح رثكأ قارعلاب

 ." تنفدف هعم نفدت نأ هبتكب ىصوأو « هنم ظفحأ لبنح نب دمحأو

 دحأ نع تثدح ول ٠ : دمحأ مامإلا لوق ىوس ركذي حيرجت ىلع هل فقأ مل : تلق

 . ىهتنا . « (بيرك وبأ)و «٠ (رمعم وبأ) : نينثا نع تثدحل  ةنتفلا يف ينعي  باجأ نمم

 هتلادع يف نعطيو هطبضو هظفحب ٌرِعْشُي ةئتفلا يف هتباجإل هنع ثيدحلا نع هعانتماو

 . ملعا هللاو « هتباجإ بقع هل ضرف يذلا هئاطعل هكرت كلذ دعب َرَكَذ ؛ دمحأ مامإلا نأ مغر

 (ةنيدك وبأ) ٠ تراصف (بيرك وبأ) نم « (/51/9) مقر رثألا يف هتينك تفحصت دقو

 . ملعأ ىلاعت هّللاو « ةرم )١54( وحن « ريسفتلا » يف درو « نارودلا ريثك دانسإ وهو

 خيرات هو « ( )٠/4 1١40/٠١ ؛ تاقثلا ١ و ١ ( ؟14/01/8 ) ؛ ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 /7015/؟ ) ؛ ميرجتلاو ليدعتلا ١ و 5٠١4/51/4( «١ ) « دادغب خيرات »و « (١19؟/147) « تاقثلا ءامسأ

 مالعأ ريس هو ء ( ه11/440/5) «ظافحلا ةركذت ١ و « (2514/؟4/55) « لامكلا بيذهت ١ و « 004

 / )500/١ « بيذهتلا بيرقت هو « (585/841/4) « بيذهتلا بيذهت هو ء ( 85/844/١١ « ءالبنلا

 . (؟7908/007 ) « يربطلا ريسفت لاجر »و 2ع( 04

 هه #2 هاش © *

 ؛ هبتكب اذه لعف » : ًالئاق هبتك نفدب هتيصو ىلع ( 87/897/11) « ريسلا » يف يبهذلا قلعو )0(

 « نيدلا ليلق ثدحم امي رفظي نأ نم افوحح  ظافحلا نم ةدع « قارحإلاو « لسغلاو « نفدلا نسم

 ام « تايهاوو عيطاقم اهيف ناك هلوصأ نأ وأ , ظفاحلا ىلإ كلذ بسنيف « اهيف ديزيو اهيف ريغيف

 ىوس كلذل اودحو امو « هنع بغرف « يقب امو « هاور ام هلوصأ نم بختتا امنإو « ادبأ اه ثدح

 ىهتنا . « هبتك هللا همحر نفد « هوحنو اذهلف . مادعإلا

 ىفخو



 . يدسألا

 .: امه نانثا . هيبأ مساو  مسإلا يف هكراش دقو
 « ةيبرحلا لهأ نم « راسمسلا « ءالعلا نب دمحم زييمت 6

 . يزارلا ديمح نب دمحم : نع ىور

 .ىعيبرلا ميهاربإ نب دمحم : هنع ىور

 .(140//001519/"» ) « دادغب خيرات » : رظناو

 . ىعازوألا : كردأ ٠ ىقشمدلا ءالعلا نب دمحم زييمت 0

 . يقشمدلا ةعرز وبأ : هنع ىور
 يدزألا ةكتاع يبأ نب نامثع ةمجرت )16//8710/9910(  : لامكلا بيذهت » : رظناو

 : امه « ًاضيأ نانثا ةينكلا ىف هكراشو

 /  ”6ليقو « يدزألا  ءارلا رسكو ؛ فاكلا حمتفب  بيركوبأ زييمت :

 لوهجم» : متاح وبأ لاق (.

 . عفان : نع ىور

 . ىبلكلا دامح : هثع يور

 . (055/5م/9/ ) « نازيملا ناسل ١ : رظناو

 . ىليألا « هللا دبع نب دمحم ؛ بيرك وبأ زييمت

 . ينئادملا رشب نب لهس نب هللا ديبع « رايس وبأ : هنع ىور

 . )48/1١١*/0457( « دادغب خيرات ١ : رظناو

 (1777) يردحجلا دوعسم وبأ - 6

 (يئاسنلا)

 (شحةهل/رو : بط)
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 ىنكلا باب _ ةعوبطلا ةدنسملا هبتك يف

 نيعبرأو نامث ةنس يفوت : يرصبلا « يردحجلا « دوعسم نب ليعامسإ ؛ دوعسوبأ

 . ةقث ١ ةرشاعلا نم « نيتئامو

 هت ) يربنعلا ناميلس نب ليضفلاو (س)و « ١١615( ست) ثراحلا نب دلاخ : نع ىور

 /4) ركاش ةخسن يف امك يربنعلا ال « يريمنلا هتبسن لعلو « ناميلس نب لضفلا هلعلو - ع 006

 « (١15؟ ست) ينادحلا سيق نب حونو . 187١( هت) كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحمو 5

 . (س) و , (78 قت) [ يندملا ] دمحم نب ىيحي ريكز يبأو

 )١4/6/ « رازبلا دنسم ه رازبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ « ركب وبأ : هنبع ىور

 ميهاربإ نب قاحسإو (1181/110/5) « طسوألا مجعملا ١ يرتستلا ريهز نب ىيحي نب دمحأو + 4

 ٠ ناطقلا نائس نب دمحأ نب رفعجو 0 (/00/15//000) « نابح نبا حيحص ١ يتسبلا ليعامسإ نبا

 ع (1١/11471/984؟ ) « ريبكلا مجعملا » يرمعملا يلع نب نسحلاو ع (00785/156/0) « نابح نبا حيحص

 نبا حيحص » ينادمهلا نب دمحم نب رمعو 2« (1/80١11/؟) « ناميإلا بعش » دمصلا دبع نب نالعو

 . (181/19/15) « ريبكلا مجعملا ١ ةمثيخ يبأ نب دمحأ نب دمحمو « (1181/40/) « نابح

 .( ةقثح : يئاسنلا لاق :حيرجتلاو ايدعتلا

 . « قودص : لاقف هنع ىبأ لثس و : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاقو

 . « تاقثلا ١ باتك يف نابح نبا متاح وبأ هركذو

 (يريجحلا دومحم نب ليعامسإ) ىلإ (11515١ست) رثألا يف همسا فرحت دقو

 بيذهت ١و 2« )11415/1١1/8( « تاقثلا » و « (١٠٠/5100/؟) « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 بيرقت ١و 2 ١ )047/188/١( بيذهتلا بيذهت ١ و )145/1١//507( « فشاكلا ١» و « (181/194/*) « لامكلا

 . (188/59 ) « يربطلا ريسفت لاجر ١» و ء )481/1١١/1( « بيذهتلا

 (؟85:5) (رازبلا) يدايزلا يشرقلا ةيواعم وبأ 5

 ( شا/را : بط )
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 (شا/را١ : هتر)و . (شا١/ر١ : ست)

 ظفاحلا لاق « ةرشع ةيداحلا نم : يرصبلا . يدايزلا « ةيحد نب رشب « ةيواعم وبأ

 . ظفاحلا كلذ نم هأرب نكلو . « يبهذلا هبذك » : رجح نبا

 هخيش نأ نظلا بلغأو - (28105 ست)  بوسنم الو « ينكم ريغ  نايفس : نع ىور

 (17ه4/0ه/ه) « لماكلا م وع (؟ا/89 هت) ديوس نب ةعزقو « ةنييع نبا : وه « بوسنم ريغلا نايفس

 - ةعزق ةمجرت - ( 48975/044/78 ) « لامكلا بيذهت هو « - يلمتسملا نوراه نب رامع ةمجرت

 (م401/8//410) « رازبلا دنسم ه رازبلا ورمع نب دمحأ ركب وبأ: هنع ىور

 « هبذك يبهذلا نأ د : ناسللا يف رجح نبا ظفاحلا معز : تلاو ليدعتلا

 - هللا همحر  ظفاحلا همعز ام دجأ ملف « « نازيملا ٠ نم نيتعبط تعجار دقو :تلق

 !! نيتعوبطملا نيتاه ريغ ةخسن ىلع فقو هلعلو

  ةفرعملا راد ةعبط 35009/197/8(  ) « نازيملا » يف يبهذلا لاق دقف

  (اه )١1065 ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - ( 07٠/5010/ه ) ًاضيأ « نازيملا » يف لاقو

 . هنع يربطلا نع يدع نبا هاور ثيدحل هدقن ضرعم يف « يلمتسملا نوراه نب رامع ةمجرت يف

 ,. !؟ "رقي ْنَمَو : تلق ٠ « يبهذلا لاق

 لاق » : لاقو ؛ نازيملا » يف ام ىلع (ا/ا//؟/؟) « ناسللا » يف ظفاحلا قلع دقو

 . هللا همحر -- ظفاحلا مالك ىهتنا « . رشي نم وهو بذك اذه : يبهذلا

 يف (1؟54/90ه/ه) « لماكلا » يف يدع نبا هجرخأ مالكلا اذه ردصم ربخلاو : تلق

 رساي وبأ « نوراه نب رامع » : لاق ثيح  يرصبلا يلمتسملا رساي وبأ نوراه نبا رامع ةمجرت

 هنع انثدح اذإ « ىنثملا نبا يلع نب دمحأ ناك , ثيدحلا قرسي فيعض يرصب « يلمتسلا

 نب رامع انث « نايفس نب نسحلا انربخأ , هدنع هفعضل هبسني الو « رساي وبأ رامع انث : لوقي

 يف هما فحصت دقو . طقس كانه نوكي نأ وأ , قايسلا ىضتقمل امهتفضأ دقو . بجعتلاو ماهفتسالا يتمالع نودب
 ! هيبنتلا ىضتقاف .!! (ريشب) ىلإ ( رشب) نم دانسإلا قايس يف نيتعبطلا
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 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ىلع رطفي : : ل هللا لوسر ناك : لاق سنأ نع ؛ تباث انث ناميلس نب رفعج انش . نوراه

 هاور دقو ناميلس نب رفعج نع « قازرلا دبعب فورعم اذهو ؛ « هيلع رطفي نأ بحيو ء. رمتلا

 نب حون نب دمحم انث , اضيأ رفعج نع « اعيمج ٠ يطيشنلا ناميلس نب ديعسو نوراه نب رامع

 « يلمتسملا نوراه نب رامع انث « دقانلا ىسيع نب دمحم نب رفعج انث « يروباسيدنجلا هللا دبع

 ينعفن ام » : دي هللا لوسر لاق : لاق سابع نب نع ةكيلم يبأ نب نع « ديوس نب ةعزق انث

 هللا نكلو اليلخ ركب ابأ تذختال « اليلخ اذختم تنك ولو , ركب يبأ لام ينعفن ام , طق لام

 دمحم انث . « ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم رمعو ركب وبأو , اليلخ مكبحاص ذختا لجو زع

 نبا نع « ةكيلم يبأ نب نع « ديوس نب ةعزق انث «٠ ةيحد نب رشب انث ٠ يربطلا ريرج نبا

 نب ةعزق نع ميهاربإ نب ملسم اضيأ ثيدحلا اذهب ثدح دقو . هوحن طك يبنلا نع « سابع

 . يدع نبا مالك ىهتنا . « ديوس

 يف ( ”؟0ال /"ه١1١/4) « دادغب خيرات ١» يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأ دقو : تلق

 . هب يربطلا ريرج نب دمحم نع « رعاشلا ايركز نب يلع نب نسحلا نب يلع ةمجرت

 نب نسحلا نب يلع »: لاقو « (5075/؟5194/4 ) « ناسللا » يف ظفاحلا هيلع قلع دقو

 » : هنتمو « هب مهتملا وه « بذك ربخب « يربطلا ريرج نب دمحم نع « رعاشلا ايركز نب يلع

 . هنيبأس امك هيف لجرلا اذهل بنذ الو . ىهتنا « ىسوم نوراه ةلزنمب ينم ركب وبأ

 يلع مساقلا وبأ انأ « يرهاطلا زيزعلا دبع نب يلع انأ : « هخيرات » يف بيطخلا لاق

 رشب انثدح « يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ انثدح « رعاشلا ايركز نب يلع نبا نسحلا نبا

 - امهنع هللا يضر سابع نبا نع « ةكيلم يبأ نبا نع « ديوس نبا ةعزق انثدح « ةيحد نبا

 مالك تمدق دقو « يربقملا وه نوكي نأ , زوجيف « هتفرع ' ![م] يربطلا خيشف . ثيدحلا اذهب

 يربطلا ريرج نبا نع هقايس نم متأب روكذلا ثيدحلا جرخأ يدع نبا نأو 2 هتمجرت يف فلؤلا

 ءاطنخأ هيفو « ميقتسي ال قايسلا يقابو (.. هتفرع ام يربطلا خيشف) ربصي ثيحب هيضتقي قايسلا رهاظو ! ناسللا يف اذك '

 .هتمج رت هيف : لثم ةحضاو

 قخي



 يف ١//0/( ) « ناسللا ٠ يف , اذه ظفاحلا مالك ىلإ ةراشإلا تقبس دقو : تلق

 نب دمحم هنعو « ديوس نب ةعزق نع « ةيحد نب رشب)) : لاق ثيح ( ةيحد نب رشب) ةمجرت

 نع ركذف « نازيملا لصأ يف ( يلمتسملا نوراه نب رامع) ةمجرت :يف فلؤلا هفعض . يربطلا ريرج

 « يلمتملا نوراه نب رامع انث « دقانلا دمحم نب رفعج اثن « حون نب دمحم »: لاق هنأ يدع نبا

 ينعفن لام "7 لام ينعفن ام » هعفر سابع نبا نع , ةكيلم يبأ نب نع ؛ ديوس نبا ةعزق انأ

 لاق « ىسوم نم نوراه ةلزنمب ٠ ينم رمعو ركب وبأو » : هيفو « .. ثيدحلا « ركب يبأ لام

 « . هوحنب ةعزق انث .ةيحد نب رشب انث يربطلا ريرج نب هانثدحو : يدع نبا

 نب ملسم هاورو : يدع نب لاق مث : لاق « رشب نم وهو « بذك اذه ٠ : يبهذلا لاق

 ظفاحلل لاز ال مالكلاو :  تلق . « ءيشب سيل ةعزقو ١ : يبهذلا لاق . « ةعزق نع « ميهاربإ

 نأ « رعاشلا ايركز نب يلع نب نسحلا نب يلع ةمجرت يف يتأيسو ؛ هتدهع نم رشب ءيربف -
 . ناسللا يف ظفاحلا مالك ىهتنا . ٠ هتدهع نم ءيرب هنإو ١ هب همهتا فلؤلا

 ع اهتاعبطو « اهرداصم ىلإ وزعلا عم « اهلماكب مجارتلاو « ربخلا تقس دقو : تلق
 اذه ةلع ىلع ملكت دقو . !! ةعابطلا وأ « خسنلا وأ , لقنلا يف !! بارطضالا ىدم نيبتيل

 ركاش ناخيشلا هلفغأ دقو . 11/114/١( ) « ةيهانتملا للعلا ٠ يف (يزوجلا نب جرفلا وبأ) اضيأ ربخلا

 « يربطلا ريسفتل ٠ امهقيقحت يف

 . ( /982//0/؟ ) « نازيمل ناسل ٠» : رظناو

 نب ةيواعم نب هللا دبع : وه . يريبزلا ىشرقلا ةيواعم وبأ زييمت 8

 . يكملا « ريبزلا نب رذنم نب مصاع

 عفن ام » حيحصلاو دنهلا  ةيماظنلا فراعملا ةرئاد / تاعوبطملل ! يملعألا ةسسؤم ةعبط نم لصألا ف اذك ©"

 از - (169/909/53/92) « ناسللا » و « نازيملا »و « دادغب خيرات » و « لماكلا » ين وه امك « ركب يبأ ل ام عفن ام لام

 .ةيرجه 1١1١ا/ ركفلا راد ةعبط
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 نب ديعس نب رابجلا دبع : وه , ىقحاسملا يشرقلا ةيواعم وبأ زييمت - ٠

 .يندلا يرماعلا قحاسم نب لفون نب ناميلس

 . بهو نباو 2« ئناه نب دمحم نب ىيحيو ؛« دائزلا ىبأ نبا : نع ىور

 . هدلب لهأو « ةعرز وبأ : هنع ىور

 . ( 519" 4ا//175///) « تاقثلا دو 2« ( 1/99/١؟/5 ) « ليدعتلاو حرجلا ٠ : رظناو

 ١ نيمسلا هللا دبع نب ةقدص . يقشمدلا يشرقلا ةيواعم وبأ >2( زييمت- .

 . راسي نب ىسومو « دومحم نب دمحمو « ردكنلا نب دمحم : نع ىور

 . ماشلا لهأو « ملسم نب ديلولاو « ةملس يبأ نب ورمع : هنع ىور

 ال تابثألا نع تاعوضولا يوري نمم ناك » : نابح نبا لاق : حيرجتلاو ايدعتلا

 . « بجعتلا دنع الإ هتياورب لغتشي

 . ( 449/9ا/١/4) : نيحورجملا » : رظناو

 )7١747( يعبضلا ةريره وبأ - 4

 (هجام نباو , يذمرتلا)

 (ش4 / ره : ست) : بط)

 سمخ ةنس يفوت : يرصبلا « يفريصلا « يعبضلا . سارف نب دمحم « ةريره وبأ

 . قودص « ةرشع ةيداحلا نم «نيتئامو نيعبرأو

 ست) ةبيتق نب ملس ةبيتق يبأو ١ (3)و ٠ 0214071 ست) ةرامع نب يمرح : نع ىور
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 ست) يسلايطلا دواد يبأو ؛ 000 ست) ىدقعلا ورمع نب كلما ديعو . عترلو , 080804 و *٠4
 .(ت)و0 45

 رشب نب دمحمو (445/15/4) «طسوألا مجعملا ٠ ماطسب نب دمحأ نب نيسحلا : هنع ىور

 . (95١8959/1؟ /8) « طسوألا مجعملا» ايركز نب ىسومو « (١57ا//هوه/7) «كردتسملا» رطم نبا

 . « قودص : لاقف هنع ىبأ لئس ٠:متاح يبأ نبا لاق : جيرجتلاو زيدعتلا

 . ٠ ةقث يرصب ٠ : ايندلا يبأ نب ركب وبأ لاقو

 « قودص ةقث :٠ لاقو (7044/ما///1) « يربطلا ريسفتل ٠ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذ

 « فشاكلا ه وء (0041/990/7/75) « لامكلا بيذهت » و « (77/1/10/8) «ليدعتلاو حرجلا» :رظناو

 و (0518/ه١/01) ء بيزذهتلا بيرقت ١و « (0/4"/101) « بيذهتلا بيذهت هو ع )/017١١(
 . (7894/ه05١) « يربطلا ريسفت لاجر »

 .١ يعافرلا ماشه وبأ ) 184(

 ) هجام نباو . يذمرتلاو , ملسم (

 ) بط : ١دار/ا"اش (

 ) هت )و . ( شا“/را": خت )و ء ( شا*٠ /را": سق : ١5ر/)ش (

 قت)و :٠١را/كش(. و)صر:1١/١(

 يضاق « يفوكلا ؛ يلجعلا « يعافرلا « ريثك نب دمحم نب ديزي نب دمحم « ماشه وبأ
 يدع نبا هركذو يوقلاب سيل « ةرشاعلا راغص نم « نيتئامو نيعبرأو نامث ةنس يفوت : نئادملا

 لاق يراخبلا نكل ؛ هنع ىور يراخبلا نأب بيطخلا مزجو « يراخبلا خويش يف : ٠ مهتيأر

 ست) يفعجلا نيسحو , (ه5870 ست) نوع نب رفعج : نع ىور  58٠١ال؛ةاو ( ,2

 ست) ثايغ نب صفحو ١٠"11( . قت )و  7١ست) ةماسأ نب دامح ةماسأ يبأو , (ت)و , (ةالوو

 ١" ست) بابحلا نب ديزو (ت) و . ("01/41و ”ها/44و  » 03741019 1١411ةنييع نب نايفسو

 بوو



 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (؟هكو6 ست) يبراحملا دمحم نب نمحرلا دبعو . (7745 ست) سيردإ نب هللا دبعو 2غ 1151١8( ستر

 « ١١445( ست) برح نب مالسلا دبعو «( 0١ ست ) يدهم نب نمحرلا دبعو ء2( 1١78 هت)و٠

 "هالو 7111و اخو لا /لوو ا/لو كا/هوو ة1574و 5044و 161 سست) ىسوم نب هللا ديبعو

 « 1085١( ست) ناميلس نب ةدبعو ع "84 هت) و 2 (هال4ةو "هالؤهو "هال45و مهال4هو "مالا الو

 2( 155١( ست) يدبعلا رشب نب دمحمو ١١417( ١ ست) نايبظ نب يلعو « (147*5 ست) يلع نب ماثعو

 وا4161و 184١و ١؟814و ١؟هماو 71١1و 54١٠و 459 ست) ناوزغ نب ليضف نب دمحمو

 وا (17994 قت)و 2 (؟5864و ؟مالاو 96١ هت) و 2 (5011/و "هو ”؛ ١1و 11و لاو ١

 نب عيكوو ١ (ت)و , (0385و 5341و ١486 ست) ماشه نب ذاعمو . (ت . م)و ء (؛١4 رص)

 راو اخو املا تاو ؟؟31/0و 15011 11444 41175و 5049و "الالا ست) حارجلا

 را454و ”ال4 هت)و 2 (5ا/41و ؟هالا؟و ؟هالا؟و ؟هالءكو مهكقكو "هكحوحو "هكالوو "هكالوو مسلح

 ىيحيو « (١1و ١1؟هت) مدآ نب ىيحيو , (؟0701 ست) ريرج نب بهوو ء(٠48 قت)و 2«(

 و١441و 6١48و 64١8و ما/و3و 1١١9 ستر ةدئاز يبأ نب ب ايركز نب ىيحيو « (17144 ست) عفار نبا

 نب ىيحيو 2 (؟5994514و !تالءثو ٠١١ وه1١١1 و١١١.8 ١15475 44و ةدؤالو ةح هو محاكهو م

 وا70585و 5؟4هدو ؟تالكدو ؟:)ك١و ؟"كلا/و ؟444١و 95١7و ١ا/؟ هو !١هءءمو ١44494 ست) ناميلا

 و 7ه5448و "هدكهو 5019و لالا او او الو ل ءالو "51١١و "الملوي

 و8١1 قت)و . (؟01"ا/0/و ؟10/4١7و 7١1/1 "هالجاو "هاهو "هال 4و "الا 1و "الا ١و "ها تو 4

 ىلعيو ع (*هالدا؟و 7؟9ؤ١1و 58١1 ست) يمرضحلا بوقعيو (ق ء ت)و ,ء(7/) خت)و, 7194

 بلهت) و ء (”هد97/و ؟5404و 451/1١1و م919١ ست) شايع نب ركب يبأو « 0:01 ست) روصنم نبا

 و 50١5و 119 ست) رمحألا دلاخ يبأو 2 (ق .١ ت)و ا ١5/١( خت)و . (ةالهو ؟١/قت)و٠ 020

 ] رماع يسبأو 2 م ست) [ يسلايطلا] دواد يبأو 2( قتر)رو ا 07002 هت)و 2( 64

 2 (50614و ١55 هت)و 2 ("5058و ة1/8١11و 4845 ست) ريرضلا ةيواعم يبأو 2 (1808 ست) [ يدقعلا

 . (891948و 7188 ست) ميعن يبأو © ةفي خت)و

 نب دمحأ ىلعي وبأو « )١/9( « راثآلا يناعم حرش » يدادغبلا دلاخ نب دمحأ : هنع ىور
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 «رازبلا دئسم » رازبلا ورمع نب دمحأ ركب وبأو )45/5197/١( « ىلعي يبأ مجعم ه يلصوملا ىنثلا نب يلع

 نايفس نب نسحلاو ع (1010/107/0ه) 6 يناثملاو داحآلا و ينابيشلا ورمع نب دمحأو 2 ارم

 نامثع وبأو لهاا كردتسملا 1 ينابقلا دمحم نب نيسحلاو « (؟5070/١) ٠ جرختسملا »

 0 يمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبعو . 1480/851/١( ) « يقهيبلا نئس م طايخلا دمحم نب ديعس

 « (1/181/1) «ينطقرادلا ننس» ةيح يبأ نب ىسيع نب باهولا دبعو . (37/40/1) « يمرادلا نئس

 حيحص ٠» مركم نب نيسحلا نب دمحمو ء (4001/919/5) « طسوألا مجعملا ٠ يزارلا ديعس نب يلعو

 . ٠ )١//85/90/( كردتسملا ٠ ىمرضحلا هللا دبع نب دمحمو ؛ (444/58/7) « نابح نبا

 , ًةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تبرطضا : حيرجتلاو ليدعتلا

 لهأ نم « اهيف باتك هلو « تاارقلل اظفاحو « ماكحألاب املاع « نارق بحاص . هب سأب ال

 يراخبلا ليعامسإ نب دمحم : هنع ىور ٠ قلخلا ُنَسَح ؛ ريثك ثيدحب ثدحو ثيدحلاو هقفلا

 نسحلا وبأ جرخأو « « يراخبلا ميحص لاجر » يف : يذابالكلا رصن وبأ هافن : نكلو .

 . حيحصلا يق هثيدح ينطقرادلا

 ءىطخيو « هيوريف هريغ ثيدح قرسي « هيف نوماكتي , فيعض : ًاضيأ هيف ليقو
 ابلط فعضأ ناكو هفعض ىلع نيعمتجم اوناكو ؛ هدلب لهأ هيف ملكت ٠ يوقلاب سيل « فلاخيو

 . هباحصأ هيف قراف « ريثك ذوذش مهنع هلو « ةعامج نع تاءارقلا ذخأ « بئارغ رثكأو

 ىنكلا هو « (1910/5/9مال/؟) ٠ ريغصلا خيراتلا )4١5/5( ٠و ١ « ىربكلا تاقبطلا » :رظناو

 /45) « يئاسنلل نيكورتملاو ءافعضلا ٠ و , (44//111/0/؟) « تاقثلا ةفرعم هو ؛ مسووو/ما/١/4) . ءامسألاو

 يراخبلا مهنع ىور نم ١و « )15١470/1١94/4( « تاقثلا ه و ٠ (0/8/115/8) ؛ ليدعتلاو حرجلا ١ و ؛« (5د

 /541ا//؟) ٠ يراخبلا حيحص لاجرد»و (١45١/ا/هل) « دادغب خيرات هو « (؟؟1/194/1) « ميحصلا' يف

 /؟و )9//١67/910 « ملسم لاجر » و « )١//1595/551( « ملسمو يراخبلا مهجرخأ نم ةيمست هو ١1١7(

 نبال نيكورتملاو ءافعضلا »و « (1145/1؟8//190و ١ هاا//584/؟) ٠ حيرجتلاو ليدعتلا هو ؛*؛ 0

 )٠١٠١/90/1( « نيثدحملا تاقبط » و ء (74/١/017/؟0) « لامكلا بيذهت د و ء )8//501/1١١1"( « يزوجلا

 2 (077/؟م/؟) , فشاكلا »و )51/1١1/5/1١”( ؛ هيف ملكت نمو 2 )08/161/1١( « ءالبثلا مالعأ ريس هو

 نازيم هو « (/ال4 ١/8١5 /5و . ”89/544١/؟ ) « ءافعضلا يف ىنغملا»و 2 (١59944/1؟ا/5) « ىنتقملا»و

 فندي



 ىنكلا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 )1١١85( يقشمدلا ديلولا وبأ 9

 (ةجام نباو , يئاسنلاو , يذمرتلا)

 ( ش١ /راو : سقت) : بط )

 يرسبلا « رسب نب ديلولا نب كللا دبع نب راكب نب نمحرلا دبع نب دمحأ « ديلولا وبأ

 « ةرشاعلا نم « نيتئامو نيعبرأو نامث ةنس يفوت « يدادغبلا : يقشمدلا, يرماعلا ؛ يشرقلا

 ةجح الب هيف َملُكُت « قودص
 2” لانسكل سنن ااضدحلا نست لش ليما ست) ملسم نب ديلولا : نع ىور

 .(ق 2 ت)و 2 (١؟4الاو ١١هه١و 45١١الو 5١١؟١و 515١١و ١١"ةدو !١"445و ١١"ممو 1

 . (50/1/1) « ةالصلا ردق ميظعت : يزورلا رصن نب دمحم : هنع ىور

 نالوقي ةعرز ابأو يبأ تعمس 00 متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاق :حيرجتلاو ايدعتلا

 1 . ١ هنع بتكن ملو هانكردأ

 . ؛ اقودص ناكو « هنع بتكأ ملو « ُثَدَحُي هتيأر : لوقي يبأ تعمس » : اضيأ لاقو

 . « تاقثلا » باتك يف نابح نب دمحم هركذ

 يركسلا هللا دبع نب ليعامسإ نع هدنسب « دادغب خيرات ١» يف يدادغبلا بيطخلا لاق

 , طق ديلولا دنع هرأ ملو « طق ائيش ملسم نب ديلولا نم ( يشرقلا ديلولا وبأ) عمسي مله : لاق

 اللحم ناك امنإو ٠ ضاق هبش هفرعأ تنكو . طق هتيأر ام يح ديلولاو ٠ نينس عست تمقأ دقو

 انأو يدنع دهش ولو ٠ قشمدب لاحلا ءيس ناكو « ُقَلطُيَف ءيشلا ىطْعُيو « ءاسنلل لاجرلا للحي

 زجأ مل! ! (راكب) و « نيبذاكلا نع عامسلاو مكايإو هللا اوقتاف هتداهش زجأ مل نيترمت ىلع ضاق

 . « ناباذك اعيمج امهو ؛ بتكلا هيلإ ثعب يذلا وهو طق هتداهش

 ركذ ام اندنع هلاح سيل ! ! ديلولا وبأو » : لقن ام ىلع ًاقلعم بيطخلا لاق مث

 ؟بو؟ع



 نمحرلا دبع وبأ) ةمئألا نم هنع ثدح دقو ؛ قدصلا لهأ نم ناك لب ؛ خيشلا اذه نع يدنغابلا
 « !! هب كبسحو « (يئاسنلا

 « يناقربلا انربخأ امد : لاقف مهلاوحأ نيب نيذلا هخويش ةلمج يف اضيأ هركذو

 دبع يبأ نب ميركلا دبع انئدح و قيشر نب نسحلا انثدح  ظفاحلا رمع نب يلع انربخأ

 . « حلاص يقشمد : (راكب نب نمحرلا دبع نبا دمحأ) : لاق « هيبأ نع « نمحرلا'

 « دادغب خيرات هو 2 11١85/11/8( ) « تاقثلا ه و « ( 1/4/9 ) « ليدعتلاو حرجلا » : رظناو

 بيذهت »و ,2 ( ه١/4/158) « فشاكلا هو ؛ ( 57/9م١/0) ؛ لامكلا بيذهت هو 2« (19779/151/4)

 وا (171/1107/97) « نازيملا اسل هو < )50/81/١( ؛ بيذهتلا بيرقت »و « )69/47/١( « بيذهتلا

 . )١/565/( « يربطلا ريسفت لاجر »

 ١ يكملا سنوي وبأ- )1١801(

 ) بيرقتلا يف اذك !! دوادوبأ !!(

 ) شا'/ر“ : بط (

 قت )و( شا١/ر٠١: هت)و . (شا/را :افت : ١ر/اش(

 يشرقلا « ديزي نب هللا دبع نب ديزي نب دمحأ نب دمحم : وه , يكملا سنوي وبأ «

 نيتئامو نيسمخو سمخ ةنس يفوت : اهملاعو « ةنيدملا يتفم « ينيدملا مث « يكملا ء يحمجلا «

 قودص « ةرشع ةيداحلا نم .

 ست) سيوأ يبأ نبا [ليعامسإ] : نع ىور ٠١80١( نب مالسلا دبعو ء(17 قت)وء

 هللا دبع نب فرطمو 2 (150/40/164/9) « تاقثلا د يريبزلا رذنملا نب دمحمو :٠6١0( هت) حلاص

 (650110/558/4) « ناميإلا بعش

 وبأو 2( (010/47/؟:ه/غ) ؛ ةميزخ نبا حيحص » ةميزخ نبا قاحسإ نب دمحم : هثع ىور

 . (578/4//0041 ) « ناميإلا بعش ه ىشرجلا ورمع

 ناكو «٠ قودص وهو « ةئيدملاب هنع تبتك » : متاح يبأ نبا لاق :حيرجتلاو ايدعتلا
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 باسنألاو ءانبألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . « ةنيدلا يتفم

 . « تاقثلا ٠ يف نابح نبا هركذو

 خيش » : لاقو ( 7/4 ) ؛ يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذو

 . « هنع ةياور هل كلذ لبق رمت ملو « هدجأ ملو « هفرعأ مل ؛« يربطلا

 يذلا (1514 : هت) مقر رثألا « « راثآلا بيذهت » يف يربطلا هل جرخأ دقو : تلق

 نم دوقفلا ءزجلا » يف رخآ رثأ ىلع كلذ دعب هل تفقو مث . هب انفُرَعَو ٠ !! همسا لكشم لح

 ةرورض يل ٌدكأ امم اذهو . همساو هبسنو هتينك هيف يربطلا ركذ )40/١//١0( « راثآلا بيذهت

 تالكشملا لحت نأ نم هللا قيفوت دعب دب ال يتلاو « خياشلا تاياورو قرط يف ثحبلا

 زمر دقو . هتقشمو « هتروعو هيلع لهسيو « ثحبلا ءانع ثحابلا نع ففخي امم « تالضعملا

 يبأ ننس » تثحب دقف ! رظن هيفو « هنع جرخأ دق (دواد وبأ) نأ ىلإ « بيرقتلا » يف ظفاحلا

 . ملعأ ىلاعت هّللاو هيف هل ةياور ىلع ينيع عقت ملف « ةياور هل دجأ يلعل ؛ دواد

 بيذهت ١و 2 )1١0/40/154/4( « تاقثلا دو « )1١40/141/0( « ليدعتلاو حرجلا » :رظناو

 /؟؟/4 ) « بيذهتلا بيذهت ١ و 2« (1940/158/5) « ىنكلا درس يف ىنتقملا ١ و 2« (0040/01/54) « لامكلا

 . )20/14/501/١( « بيذهتلا بيرقت ١ و ع ( "ال

 هقادع ع همام

 باسنألاو ءانبألا باب [11]

 (؟17) يقربلا نبا , هللا دبع وبأ - ١

 (يئاسنلاو ء دواد وبأ)

 ( شا“ / را" : بط)

 (ش"/ر؟١ قت) و (شا“ / را” هت)و (ش" /ر4 خت)و (ش" /ر 864 ست)

 - ةيعس نب ميحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم « هللا دبع وبأ : وه : يقربلا نبا

 وخأ (يقربلا نبا) ب فورعملا  يرصلا « مهالوم « يرهزلا « ةعرز يبأ نبا ديعس :ليقو

 موي يفوت : مهدج ىلإ نوبسني دقو « يقربلا ميحرلا دبع نب هللا دبع انبا . ميحرلا دبعو « دمحأ

 ؟بوو



 يربطلا خويش مجعم ١ باسنألاو ءانبألا باب
 .ةقث ةيداحلا م نيتئامو نيعبرأو ةنس ةرخآلا ىدامج نم ايقب نيمويل ءاعبرألا

 و 1880و "441و "١481و "455و ؟؟ ست) ميرم يبأ نب مكحلا نب ديعس : نع ىور

 و ا1مكللالو !١هكلؤو ١"االالو ١؟هنكو !١؟همزهو ١١ والا١14 ومة١4!١! وحده؟١ ١459) 85الو 7

 و "١11١و "11و ؟ا/١١"و ؟ت191ا/و ؟5476و "5١41و 73")5١و ؟"١ةدو ؟١1ة551و ؟14/5و

 و 1548و 1856و 7517و مو 04 بهت) و ١ 0081 49و 5811و "معو 4و "1و و

 و ؟1م441و ؟5مخ4و ؟454و ؟١45و !؟١4؟و 9١؟؟و ١ال١ ىو 1١/:"و 1555و ١51١و 1045و 99و مو "م

 يبأ نب ورمعو : (د)و ١ (17/1 خت)و « (540و 54و 4106و 4448و 4ظالو ١1/4 : قت)و (٠

 و 0776و 4484و 4480و 4ا/4و 4180و 4 دبور "9075و 3١91و 1917و 0١71و 1١5 ست) يسيئتلا ةملس

 و “١7١561 و ١؟578و الءكلو !/١5١و 5الالهو ةالكؤو ١255و 2465و 2458و 245الو ت"مخ١٠و ةالككفو 5

 و "0188و ؟ةىنحكو ؟957هو ؟ه91/ا“و ؟ت14و ؟6م11ا"و ؤةؤدعو 1ه7)70و 1"ةحال "١144و 1545

 و "1806و "4174و "1و "11و مو معو "زو910و ")هوا"و ”اءكلو "لءلدو "ءكخم

 و 40و 788 هت) و ء ( هذو هالو 11/١ خت) و ء ("065٠8و "الا1لا/و ؟؟هددو "ةحكلو "54و "ا

 و 1447و ال44و 5١54و 1١5"و "الاو "54و 86و 8و ”"و "8 قت)و . (187هو ١ا/هالو 4"1؟و 1"*١؟و ؛ها/

 نابح نبا حيحص د دبعم نب يلعو ٠ (255 هت) رامع نب ماشهو . ( س) و ء ( 18١1و 7١38و ١5و هدا/

 . (0519/ه14/5) « ظافحلا ةركذت ١ نيعم نب ىيحيو 262 0

 « ٠ ) 7515/58/١( ءافعضلا يف ينغملا » ينئادملا نيسحلا نب ىلع نب دمحأ : هئع ىور

 . (09/ه59/؟) « ظافحلا ةركذت ١ رايس نب دمحم نب هللا دبعو

 , ةقث : هنوك نيب هيف ليدعتلاو حرجلا ةمثأ لاوقأ تحوارت :_حيرجتلاو ليدعتلا

 . ءافعضلا باتك بحاص « هب سأب ال « ًامامإ ًاللاع « ًاظفاح

 لكشم يربطلا دنع هيلإ هتايورم ةبسن يفو !! ركذي حيرجت ىلع هل فقأ مل : تلق

 نب ديعس) ةصاخو « امهخويش نم ريثك نع ةياورلا يف دمحأ هوخأو هكارتشال كلذو !! ريبك

 نإف ؛ « ريسفتلا » يف امهنع ىور دقو « (يسينتلا ةملس يبأ نب ورمع)و (ميرم يبأ نب مكحلا

 ةجرد نع لزني ال امهثيدح نأل « هب سأب الف رخآلا لدب امهدحأ ىلإ ةياورلا ةبسن يف أطخ عقو

 /هك



 باسنألاو ءانبألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 دحاو لك ةياور ةبسن يف تدهج دقو « لاحب دانسإ ةلع امهدحأ وأ ,« انوكي نلو « (نسحلا)

 : اهنم « ةديدع تافيرحتو تافيحصت ةدع همسا يف عقو دقو . هيلإ امهنم

 ابأ) هانك ( 8١65" : ست) رثألا يفو. ( نمحرلا دبع ابأ) هانك (؟015 ست) رثألا يف

 يفو . ( نمحرلا دبع نبا): لاقف هبسن (50488 ست)و 2 (5050 ست) نيرثألا يفو (ميحرلا دبع

 . ( يقربلا ميحرلا دبع ) ينثدح لاق (؟4475 ست) رثألا

 هنع رثكأ يذلا (ميحرلا دبع) هيخأ نع ةياور يربطلل ُمَلْعُي ال هنأل ؛ وه هنأ كش الو

 . ىناربطلا

 »و 2 (544/6) « مهتايفوو ءاملعلا دلوم »و « (151/801/07) « ليدعتلاو حرجلا ١ :رظناو

 , (ه8هم/ه.+/؟ه) « لامكلا بيذهت »و 989/١( «٠ ) « نادلبلا مجعم » و ء 1٠١/١( ) « فلتخملاو فلتؤملا

 (81/47/11) « ءالبنلا مالعأ ريس ه١ و « (059/074/5) « ظافحلا ةركذت ١و « (4171/188/5) « فشاكلا»و

 )١/ : ظافحلا تاقبط ١» و 2« )501/488/١( « بيذهتلا بيرقت ١و ع (414/184/40) « بيذهتلا بيذهت »و

 . (ركب ابأ) هانكو ( 8

 هه ه © ها اهاه م

 (1511/1) عيزب نبأ ء ركب وبأ - 5"

 (دواد وبأو« - ًادحاو ًاثيدح: ملسم ليقو ٠ يراخبلا)

 ( شا / را" : ست) : بط )

 هللا دبع وبأ : ليقو « ديعس وبأ : ليقو ركب وبأ : وه . يدادغبلا عيزب نبا

 يف يفوت : يدادغبلا مث ٠ يرصبلا  يازلا رسكو « ةدحومللا حتفب  عيزب نبا متاح نب دمحم

 . ةقث ١ ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نيعبرأو عست ةنس ١ ناضمر

 . ( 774170و 4437١81و 15111١ ست) يلولسلا روصنم نب قاحسإ : نع ىور

 . (4017/581/1) « ريبكلا خيراتلا ٠ يلهذلا برح نب ميهاربإ : هنع ىور

 . ٌةقث : هنأ ىلع ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ تقفتا : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو

 7 هاب



 يربطلا خويش مجعم باسنألاو ءانبألا باب

 ١ يف ظفاحلا هل زمرو . حصأ لوألاو : (س ء د . م , خ) بيرقتلا يفو ٠ (د « خ) بيذهتل

 دقو هتنهمو . هدلبو , همسا ضعب يف هناكراشيو « هتقبط نم نيلجرب ٌلِكْشُي دقو

 : امهو اذه ىباتك نم نيدمحملا يف اضيأ امهتمجرت

 ( 14054 ست) ىدادغبلا مث يرصبلا عيزب نب هللا دبع نب دمحم 2 هللا دبع وبأ 0

 (١ا/ا/#4 ست ) يدادغبلا يناسارخلا بدؤملا يمزلا 2( ناميلس نب متاح نب دمحم 75

 نيعباتلا ءامسأركذ ١» و ء )15401/٠١8/94( « تاقثلا ١ و « (988/1؟ ) « ريغصلا خيراتلا ٠ : رظناو

 نم ةيمست هو 2 ( 7١0/181/١ ) « ميحصلا يف يراخبلا مهنع ىور نم هو 2 )1١١/5570/0( « مهدعب نمو

 خيرات هو « (0/140١1/؟9) : يراخبلا ميحص لاجر هو ء )1640/571/١( « ملسمو يراخبلا مهجرخأ

 و 2 (0114/13/18) « لامكلا بيذهت »و « (الا//719/1) « ميرجتلاو ليدعتلا ٠ و « (758/178/) « دادغب

 /4ا/9) « بيذهتلا بيذهت ١ و 2« (5/11/1//49) ؛ فشاكلا» و « (؟509/؟١/074) « ىنكلا درس يف ىنتقملا »

 . (01/141/1490؟/١) « بيذهتلا بيرقت ١و 2 ١(

 هاد ها ده © © ه٠

 (”4541*) ةلبج نبأ 4؟*

 ( ش"/ر؟ : بط )

 ( شا/را : قت )و .ء(شا/ر١ : سق)

 هفرعأ مل « ةرشع ةيداحلا نم - بوسنم الو ؛ ينكم الو ١ ىمسم ريغ :  ةلبج نبأ

 خيشلا ضرعتي ملو ٠ (14) « دوقفملا ٠ يف اضر يلع خيشلا هفرعي ملو « ةمجرت هل دجأ ملو
 . ءيشب هتمجرتل (111/57) « يربطلا ريسفتل » هقيقحت يف يكرتلا

 (915841* ست) ينابيشلا دامح نب ىيحيو. (458 قت) مثيهلا نب نامثع : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . ؛ يربطلا ريسفتل ٠ امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ : حيرجتلاو ليدعتلا

 نبا » : )548/885/1١( ه راثآلا بيذهت نم دوقفملا ءزجلا ١ شماه ِق اضر يلع حيشلا لاق

 .« هتفرع ام ةلبج

 هم



 باسنألاو ءانبألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 دامح نب ىيحي « دمحم وبأ : لاقيو - ركب وبأ : وه « ريسفتلا ٠ يف يذلا هخيشو
 نيتئامو ةرشع سمخ ةئس يفوت « ةناوع يبأ نتخ : يرصبلا« مهالوم« ينابيشلا دايز يبأ نبا

 . دباع  ةقث. ةعساتلا راغص نم

 "نب نامثع , ورمع وبأ : وهف « راثآلا بيذهت نم دوقفملا ءزجلا » يف يذلا هخيش امأو

 « نيتئامو نيرشع ةنس بجر يف يفوت « نذؤلا «٠ يرصبلا « يدبعلا 2 ىسيع نب مهج نب مثيهلا

 ْ . نقلتي راصف ريغت « ةقث « ةرشاعلا رابك نم

 دقو « بلغألا ىلع ةرشع ةيداحلا وأ ؛ ةرشاعلا نم ةمجرتلا بحاصف اذه ىلعف

 . « ريغصلاو ؛ ريبكلا نيمجعملا ١» يف هيخيشل تمجرت

 نأل مهبرقأو مهرهشأو « تاقبطلا فلتخم نمو « نوريثك مسالا اذهل بستنا نمو

 : يراخبلا خيش ؛ دارملا نوكي

  2١7ىقفارلا . ةلبج نب دلاخ نب دمحم زييمت .

 ىضم دقو . ةلبج نب داور يبأ نب دابع نب ورمع نب دمحم وأ زييمت  ؟١*

 . ًاضيأ زييمت (155) مقرب

 ةينخلل يدزألا ديمح نبا- 5

 . دعب امف )١18( مقر رثأ . (”47) (ديمحوبأ) هتينك نَم ىنكلا باب رظنا

 (7815/5؟) ةمثيخ نب ريهز نبأ 6

 (شمل/رك١8: بط)

 ( شال / ر45 : خت)و . ( ش 7/ر؟ : ست)

 « ةمثيخ نب ورمع نب دادش نب برح نب ريهز نب دمحأ « ركب وبأ : وه « ريهز نبا

 "”ظ"ة



 يربطلا خويش مجعم باسنألاو ءانبألا باب

 نيعستو نامث ةنس ىلوألا يدامج يف يفوتو « نيتئامو سمخ ةنس هدلوم : يدادغبلا مث . يئاسنلا
 . قودص ةرشع ةيداحلا نم ٠ نيتئامو

 و 5941و 740/6 خت) برح نب ريهز هيبأو ١ 070/4 خت) ريهز نب رهزأ همع : نبع ىور

 نب ميهاربإ نب باهولا دبعو ©/1١56( ٠ خت) ملاص نب نمحرلا دبعو « (هؤو ١4و 18و 6/8و 1

 ةدجن نب باهولا دبعو 2 (هم8و 8هالو 7508و "١١و 0١٠7و ؟مالو ؟الاو 158/4 خت) ميره نب ديزي

 /4و 50و 41و 1154و 5589و 75و 3757و 17١/9 خت) ينئادملا دمحم نب يلعو ("105019 ست) يطوحلا

 و )الالو ؟الءو 1هؤو 5307و ؟475و ١141و ؟1"مو ؟طالو 5985و ؟"هو 7117و ”؟١8و 48١1و ؟١الو ١الهو هاو 4

 و2 (58486 ست) يكذوبتلا ليعامسإ نب ىسومو « 01/١( خت) دامح نب ورمعو ء 0808و "هو 501

 لبنح نب دمحأو . (01/1//00) « ليدعتلاو حرجلا » يمرضحلا قاحسإ نب دمحأو « ٠١6/١ خت)

 حرجلا ٠ راكب نب: لهسو « [ باوجلا نبا صوحألا] باوجلا يبأو . يعوبريلا سنوي نب دمحأو

 رفز نب نامثعو ٠ (07/01/1) « ليدعتلاو حرجلا » يقرلا رفعج نب هللا دبعو « (01//010/؟9) « ليدعتلاو

 « ظافحلا ةركذت » ءالعلا نب ةبطقو ٠ نيكد نب لضفلا ميعن ىبأو 3 مالس نب نوعو ملسم نب نافعو

 حرجلا » ميهاربإ نب ملسمو « قباس نب دمحمو . ليعامسإ نب كلام . ناسغ يبأو ا

 ةملس نب روصنمو « (55//00/؟) « ليدعتلاو حرجلا ١ ورمع نب ةيواعمو . (57/1//00) « ليدعتلاو

 . نيعم نب ىيحيو 2 (715/017/5) « ظافحلا ةركذت ١ ةفيلخ نب ةذوهو ؛« يعازخلا

 نب ليعامسإو . ىضاقلا لماك نب دمحأو . راجنلا ناملس نب دمحأ : هنع ىور

 دبعو يلماحملا ليعامسإ نب نيسحلاو . ةقدص نب دمحأ نب نيسحلاو . رافصلا دمحم

 وبأو ٠ يوغبلا دمحأ نب هللأ دبعو , (00//ه1/؟ ) « ليدعتلاو حرجلا » يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا

 ,  دئسملا يف هنع رثكأ دقو - (17/50/1) « دمجلا نبا دنسم ٠ دعجلا نب هللا ديع نب يلع نسحلا

 نب دمحمو )067/104/١( « نازيملا ناسل » غبصأ نب مساقو . ظفاحلا ديبع نب دمحم نب يلعو

 نب رذنم نب دمحمو ٠ يرودلا دلخم نبا دمحمو « زازرلا ورمع نب دمحمو . يميكحلا دمحأ
 اة ىشاشلا دنسم » ىشاشلا بيلك نب مثيهلا ديعس وبأو 2 (١17ه/هه/م) « تاقثلا ١ ديعس

 الكفو



 باسنألاو ءانبألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 وبأو « دواد ىبأ نب دعاص نب دمحم نب هدنسم يف هنع رثكأ دقو -
 . ناطقلا دايز نب لهس وبأو . ىدانملا نب نيسحلا

 ضيرعلا دوسألاب هتزيمو « هذيمالتو هخويش مجعم نم « باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « دادغب خيرات » يف هتمجرت نم وهف

 انيلإ بتك » : (61//01/؟) «ليدعتلاو حرجلا» يف متاح يبأ نبا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « اقودص ناكو

 ميعن ىبأ نع يوري » : لاقو (1١؟76/08/8) « تاقثلا » يف نابح نب دمحم هركذو

 دلاو وهو « هيف ناقتإ عم . فنئصو عمج نمم « ديعس نب رذنم نب دمحم هنع انث 2 قارعلا لهأو

 . « ةمثيخ نبا ريهز نب دمحأ نب هللا دبع

 ًاظفاح « ًاننفتم « ًالاع ًةقث ناكو» : (1840/15؟/4) «دادغب خيرات » يف بيطخلا لاق

 لبنح نب دمحأو ؛ نيعم نب ىيحي نع ثيدحلا ملع ذخأ ؛ بدألل ةيوار ٠ سانلا مايأب ًاريصب

 نع بدألاو « ينئادملا نسحلا ىبأ نع سانلا مايأو يريبزلا هللا دبع نب بعصم نع بسنلا ملعو

 . « هتدئاف رثكأو هفينصت نسحأ يذلا « ٠ خيراتلا ١ باتك هلو ٠ يحمجلا مالس نب دمحم

 . « نومأم « ةقث ٠ : لاقف ينطقرادلا هركذ : اضيأ لاقو

 ةمثيخ ىبأ نبا هفنص يذلا ؛ خيراتلا ٠ باتك نم دئاوف رزغأ فرعأ الو » : اضيأ لاقو

 . ؛ هوحنو « يوغبلا مساقلا يبأك رباكألا خويشلا هعمسف ٠ هجولا ىلع الإ هيوري ال ناكو

 خيراتلا بحاص مامإلا , ةجحلا , ظفاحلا » : (514/045/؟) « ةركذتلا » يف يبهذلا لاق

 . « ريبكلا

 ةنس رخآ يف تام : يناغرفلا لاق » : (085/10/4/1) « نازيملا ناسل » يف ينالقسعلا لاقو

 لوقلا ىلإ هنوبسني سانلا ناك بهذم هلو « مهرابخأو « سانلا مايأب ةفرعم هل تناكو « (98)

 . « [ يناغرفلا ينعي] . همالك ىهتنا . ىسيع نب يلعب اصتخم ناكو , ردقلاب

 . ىلوألا يدامج 5 هتافو هريغ خرأو » : ظفاحلا لاق مث

 0/كأ



 يربطلا خويش مجعم باسنألاو ءانبألا باب

 4« يربطلا ريسفتل » امهقيقحت يف ركاش دومحمو دمحأ ناخيشلا هلفغأو :تلق

 هنكلو ؛ اضيأ ( ٠١5/١ خت) « خيراتلا » يف ( 18487 ست) مقر رثألا هل جرخأ دقو

 . ملعأ هللاو .امتح دارملا هنأب مزجأ ينلعج امم كانه هامس

 . ( 49/١٠١5/١ ) « دشرألا دصقملا »و « ( )17537/1١//891 « ىنتقملا » :رظناو

 (8585) كرابملا نبا 5

 (يئاسنلاو « دواد وبأو , يراخبلا)

 (شا/را١ : ست) : بط )

 ورمع وبأ : هلعلو « ةمجرت هل دجأ ملو . هفرعأ مل , ةرشع ةيداحلا نم : كرابملا نبا

 نينامثو عبرأ ةنس « ةرخآلا ىدامج يف يفوت « يلمتسملا « يروباسينلا ؛ كرابملا نب دمحأ

 خيشلا محص دقو . ثيدحلا ءاملع نم « ةوعدلا باجتسم « دهاز « ةودق « ظفاح « نيتئامو

 . هدنتسم ركذي ملو ىنثملا نبا : ىلإ (5//4) يف همسا يكرتلا

 نب لهسو « لبنح نب دمحأو « (8585 ست ) ىلعألا دبع نب ىلعألا دبع : نع ىور

 . حلاص نب ديزيو « ديعس نب ةبيتقو ١ ىريراوقلا هللا ديبعو « يركسعلا نامثع

 هيوجنزو « ىقرشلا نب دماح وبأو « يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . دهازلا دواد نب دمحمو « مرخألا نب هللا دبع وبأو ؛« حلاص نب دمحمو ؛ دمحم نبا

 : هلعلو « يربطلا ريسفتل ٠ امهقيقحت يف ركاش ناخيشلا هلفغأ : حيرجتلاو ليدعتلا

 هتافو ببسب ديعب هنكلو« هيلإ ترشأ يذلا (يرصبلا يشيعلا كرابملا نب نمحرلا دبع)

 . تاونس عبرأ اهنيح يربطلا رمع ناك ثيح (؟؟8) ةنس

 ىدحإ) (181) ةئس تناك هتافو نأل لاحب (يزورملا كرابملا نب هللا دبع) نوكي نلو

 ؛ (ةئامو نينامثو عست) ةنس يفوت يذلا (ىلعألا دبع) نع ةياور هل تبثت ملو (ةئامو نينامثو

 . (ىلعألا دبع) نع ىور « (يشيعلا كرابملا نب نمحرلا دبع) نكلو

 لكك



 باسنألاو ءانبألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ( كرابملا نبا) هبسن يف وأ « هيبأ مسا نمم ؛ (ىلعألا دبع) نع ىور نميف دجأ ملو

 يشيعلا ريغ
 2 ىلعألا دبع هتبسن يف وأ 2 همسأ نم (كرابملا نب هللا دبع) هنع ىور نمم دجأ ملو

 . ًاضيأ ًاديعب ناك نإو « لوألا لامتحالا يقبف

 لبق يذلا رثألا يف يذلا يربطلا خيش وهو ٠ ةطساو يربطلا نيبو هنيب نوكي نأ الإ

 . ( ثراولا دبع) نع الإ هنع يربطلا وري ملو ؛ اضيأ ديعب هنكلو ٠ ( رافصلا نارمع) وهو « اذه

 . عضوملا اذه يف الإ « ريسفتلا » يف يربطلا هنع جرخي ملو . ةداجو هنع ىور يربطلا نوكي نأ وأ

 يف الو ٠ « هنم دوقفلا » يف الو ؛ « راثآلا بيذهت » يف الو ؛ خيراتلا ٠ يف ةياور ىلع هل فقأ ملو

 . رثكأ هب انفرعي امب « ةنسلا حيرص »

 ) « تاقثلا ةفرعم »و 2« ( 554 ) « ةفيلخ تاقبط » و « ( 704/7 ) « ىربكلا تاقبطلا ٠» :رظناو

 ليدعتلا »و 2 (580/8//1891)؛ تاقثلا هو « ( 1؟1947/0//210 ) « ليدعتلاو حرجلا هو ( :٠١ /مح/”

 2, ٠) 1147/881/1١17؟0( : و»الكاشف  )92:9/045/١( لامكلا بيذهت هو 2( مه:/متح/؟) حيرجتلاو

 «)١/ بيذهتلا بيرقت هو 2( 9/١01ا//1) « بيذهتلا بيذهت »و (577/544/7) « ظافحلا ةركذت هو

 . (185/9؟ ) « بهذلا تارذش هو 2 2

 (ما/4) نارمع يبأ نبأ -

 (شكء/ر4 : بط )

 (شا١/ را قت)و « (ش"/ر؟ : هت)و ٠ (شا١/ر١ : سق)

 2 يدادغبلا « طايخلا « نارمع يبأ نب دمحأ ؛ سابعلا وبأ : وه ٠ نارمع يبأ نبا

 ةئس « رخآلا عيبر نم نيقب مايأل يفوت : يرطنقلا « لدعملا « رجلا نب ىسوم نبا دمحأ : وهو

 . ةقث « ةرشع ةيداحلا نم « نيتئامو نينامثو نيتنثا

 ذاعم نب هللا ديبعو ٠ (ه00 هت) يبجحلا باهولا دبع نب هللا دبع : نيع ىور

 (7/15١48ا9//0) « دادغب خيرات ٠ يفوكلا مكحلا نب ةروسو (08 قت) « (0/ هت) و (7704 ست) يربنعلا

 فلي



 يربطلا خويش مجعم باسنألاو ءانبألا باب

 ميعن يبأو « ملسم نب نافعو « (44 مقر ةمجرت ) « يربطلا خويش مجعم ٠ ليئارسإ يبأ نب قاحسإو

 اأو « ريرضلا لاهنملا نب دمحمو . يروباسينلا ةيواعم نب دمحمو « نيكد نب لضفلا وهو

 . يسلايطلا ديلولا

 نب سابعلا نب لضفلا نب دمحأ يلع وبأو . يمدألا نب نامثع نب دمحأ : هنع ىور

 نب دمحمو . حيجن نب سابعلا نب دمحمو . يناسارخلا نب قاحسإ نب هللا دبعو « ةميزخ

 يعفاشلا ركب وبأو . دلخم

 هخويش مجعم نم ,« - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو
 . « دادغب خيرات ٠ يف هتمجرت نم وهف « هذيمالتو

 . « ةقث وه ٠ : ينطقرادلا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « ةقث ١ : لبنح نب دمحأ نب هللا دبع لاقو

 يربطلا خيش » : لاقو ( ”10/4/7/5) « يربطلا ريسفتل ١ هقيقحت يف ركاش خيشلا هركذو

 وه نم ىلع لدي ام رخآ عضوم يف دجن نأ ىسعف عبتتلاو ثحبلا لوط دعب وه نم فرعن مل

 . « هنم هغامس مدع وأ « هللا ديبع نم يربطلا عامس نع فشكي امو ((نارمع يبأ نبا))

 عبس ةنس يفوت هنأل ٠ ةدراو ( ذاعم نب هللا ديبع) نم يربطلا عامس ةيناكمإ : تلق

 مساقلا كلذ ركذ امك « نيتئامو نيثالثو تس ةنس « ىلوألا يربطلا ةلحر تناكو نيتئامو نيثالثو

 (15) مقر رثألا يف (هللا ديبع) ةمجرت تقبس دقو. ةنسب (هللا ديبع) ةافو لبق يأ « ةملسم نبا

 . «راثآلا بيذهت ٠» نمف ىسوم نب دمحأ هنوك ةفرعم امأو . اذه يباتك نم « (19) مقر ةمجرت

 ١ (1010/8/147/ه) « دادغب خيرات ١» : رظناو

 « يأرلا باحصأ دحأ «. هيقفلا . نارمع ىبأ نب دمحأ . رفعج وبأ زييمت 15

 نيتئامو نينامث ةنس مرحمل يف يفوتو . رصم رفعج وبأ لزن (ىسيع نب ىسوم نارمع) هيبأ مساو

 « ةريثك ملعلا نم ناولأب ةياردلا نسح ملعلا يف انيكم ناكو « هتقو يف رصمب ةيفنحلا خيش ناكو

 الك



 باسنألاو ءانبألا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك ف

 ةقث ناكو هظفح نم ةريثك ثيدحب ثدحو « رصبلا ريرض ناكو

 + دعجلا نب يلعو ؛ نييطساولا ناميلس نيب ديعسو ؛ يلع نب مصاع : نع كور

 . مهريغو « ليعامسإ نب قاحسإو « ديلولا نب رشبو حابصلا نب دمحمو

 . يواحطلا رفعج وبأ : هئع يور

 يربطلا خيش وه نوكي نأ لامتحاو « ةمجرتلا بحاص ةقبط سفن نم وهو : تلق

 ةياور نأ الإ « ةيوق امهنيب ثيدحتلاو عامسلاو ءاقللا ةيناكمإو « ةقبطلا سفن نم هنوك ؛ دارملا

 نع ًالضف « يدادغبلا بيطخلا اهيلع صن دق يربنعلا ذاعم نبا هللا ديبع نع ةمجرتلا بحاص

 نب هللا ديبع هخيش نع يربطلا ةياور نع ًالضف اذه . طابنتسالا ىلع مدقم صنلاو « يربطلا

 ) مقر ذاعم نب هللا ديبع ةمجرت يف وه امكو « انه لاحلا وه امك امهنيب ةطساو نود ةرشابم ذاعم

 . اذه يباتك نم (198

 . "814/18 ) ريسلا ١و ء (781/1/14 1/6 « دادغب خيرات ١ : رظناو

 « يضرفلا ىسوم نبا : وهو « نارمع يبأ نب دمحأ , نسحلا وبأ 2 زييمت 6

 . ثيدحلا عضي ناكو « ةئامثالثو نيتس ةنس دعب يفوت يناجرجلا

 . ينايتخسلا ىسوم نب نارمعو « نازولا ميركلا دبع نب دمحأ : نع ىور

 . شاقنلا ديعس وبأ : هنع ىور

 . ( 78/515 ) ؛ ثيثحلا فشكلا ١ « (/41/؟١/8 ) « نازيملا ناسل » : رظناو

 لوهجم : مزح نبا لاق يناجرجلا ريغ وهو نارمع يبأ نب دمحأ -( زييمت 5

 (0/437/ ؟١77/1) « نازيملا ناسل هو « /17١( "م/ مل « لادتعالا نازيم» : رظناو

 ١١" يقرودلا 2 نارمع يبأ نب دمحم نب دمحأ زييمت .

 يبانجلا دمحم نب ناميلس : هثع ىور .

 رظناو : ١ لامكإلا ةلمكت « 514/9( .

 ؟بكوه



 ([90+3: هت ) يكملا ةرسم يبأ نبا - 498
 (شا/ر١ : هت : بط )

 ىبأ نب ثراحلا نب ايركز نب دمحأ نب هللا دبع « ىيحي وبأ : وه . ةرسم يبأ نبا

 . « قدصلا هلحم » : متاح يبأ نبا لاق « نيتئامو نيعبسو عست ةئس يفوت « يكملا « ةرسم

 3 رباج يبأو . ربحملا نب لدبو , (00”0هت) يملسلا ىيحي نب دالخ : نع ىور

 نب هللا دبعو . يرهزلا دمحم نب بوقعيو . رابجلا دبع نب ءالعلاو , كلملا دبع نب دمحم

 . (51١٠٠0/؟40/ه) « يقهيبلا ننس ١ يراجلا دمحم نب ىيحيو ناميلا نب نامثعو ؛ مكحلا

 وبأو (088/585/1) « كردتسملا » بويأ نب نسحلا نب نيسحلا هللا دبع وبأ : هنع كور

 يبأ نب نمحرلا دبعو : (1557/9914/14) « ةراتخملا » يهكافلا قاحسإ نب دمحم نب هللا دبع دمحم

 /74/5) « يقهيبلا نئس ١ يبارعألا نب ديعس وبأو , (18/5/ه) ؛ ليدعتلاو حرجلا ٠  ةباتك متاح

 . ى0/؛غ/١)  هنع هيف رثكأو «  ةناوع يبأ دئسم ) ينيارفسالا ةناوع وبأو ء 54

 تبتك » : (؟8/5/0) « ليدعتلاو حرجلا » يف متاح يبأ نبا لاق : حيرجتلاو ليدعتلا

 . « قدصلا هلحمو ةكمب هنع

 . « تاقثلا » يف نابح نبا هركذو

 ءاملعلا دلوم » و . (147/89/8) « تاقثلا » و « (18/5/0) « ليدعتلاو حرجلا » :_رظناو

 . (589/15) « ءالبثلا مالعأ ريس داو ٠ (50/0)و ١ (501/9) « مهتايفوو

 . يدادغبلا « راطعلا « ىيحي نب ايركز نب دمحأ نب هللا دبع زييمت -

 . ىربدلا ميهاربإ نب قاحسإ : نع كور

 . ىنميلا نيسحلا نب دمحم : هنع ىور

 ( ؛1ا///عمم/9) « دادغب خيرات » : رظناو

 مها جه هاه ه

 لكك



 تامهبملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 تامهبملا باب [؟8]

 )١١519( راشب نب ميهاربإ نع - 9

 (شا/را١ : ست : بط )

 . (١١؟ا9/ ست) راشب نب ميهاربإ :نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ :هنع ىور

 . )١١0( مقر مثيهلا نب ميركلا دبع : مهبملا لعل

 . اذه يباتك نم « )٠٠١( مقر يئادصلا ىلع نب نيسحلا : وأ

 لوألا قيرط نم جرخأ دقو . امهيقيرط نم الإ « راشب نب ميهاربإ نع يربطلا وري ملو

 مسا فحصتو . ةدحاو ةياور ىوس يناثلا قيرط نم جرخي مل امنيب ؛ ةياور نيرشعو ىدحإ

 ؛ راشب نب ميهاربإ نع هخيش اهيف مهبأ يتلا ةياورلا هذهو . (نسحلا) ىلإ (نيسحلا) نم يناثلا

 مجارت يف الصفم كلذ تركذو . طقف ةئييع نب نايفس نع « راشب نب ميهاربإ تاياور عيمجو

 .ناعتسملا هللاو. عيمجلا

 (111494) سنوي نب دمحأ نع

 ( شا /را١ : ست : بط )

 5١454( ست) يميمتلا « سنوي نب هللا دبع نب دمحأ :وهو « سنوي نب دمحأ: نع ىور

 .يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ :هنع ىور

 . (5087 ست) يف امك (بيرك وبأ) : مهبملا هلعل

 0 (ا الكم ست) يف امك جاجحلا نب قاحسإ نع ميهاربإ نب ىنثللا : وأ

 (7884) قرزألا فسوي نب قاحسإ نع - ١

 (شا/را١ : ست : بط )

 الكا/



 04 مهودعي

 . (7"*م6 ست ) قرزألا فسوي نب قاحسإ :_نع ىور

 .يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ :هنع ىور
 ال مهبملا هلعلو « ويش ةدع قيرط نم قرزألا فسوي نب قاحسإ نع يربطلا ىور

 : مهو

 . (14850) يطساولا نيهاش نب قاحسإ

 . (155580و 0/45١١و 40١٠و 4819و 1١45و 744) يطساولا رصتنم نب ميمت :وأ

 (07١؟ هت) فلخ نب نسحلا :اوأ

 . )5١505( ينارفعزلا دمحم نبا : وهو  نسحلا : وأ

 .(1841/5و ١؟1888و 960١١و )4١49 عيكو نب نايفس :وأ

 . (0710/45و ؟هور"و "01و م944) دانقلا نايب نب ديمحلا دبع :وأ

 . (58559و 81١١و )٠١8 يطساولا دواد نب ىيحي :وا

 . (405؟) يئاشنلا هللا دبع يبأ :وأ

 (117) ةميرك يبأ نب ليعامسإ نع 4"

 (شا/را١ : ست : بط )

 . ١08( : ست) . ةميرك يبأ نب ليعامسإ : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ :هنع ىور

 ١/ خت) مقر رثألاو « (؟400ست) مقر رثألا رظناو يزارلا رامع نب دمحم : مهبملا لعل

 اذه . نيعضوم يف الإ « ريسفتلا » يف ركذ ىلع (ليعامسإ) ل فقأ ملو . « خيراتلا ١ نم « (

 هنعو « يباطخلا ميحرلا دبع نب رمع : نع هيف يوري يذلا « 1997٠( ست) مقر رثألاو « رثألا
 .(؟١1١7) مقرب ريخألا ةمجرت تقبس دقو « يزارلا رامع نب دمحم

 ام وهف . ةمجرتلا ببس وه يذلاو « هقيرط نم يربطلا هاور يذلا ثيدحلا امأو

 ابكر



 تامهبملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 نب نيسح انثدح 2 ديمح نب دبع انثدح : لاق ( ( هيي « نئسلا » يف يذمرتلا هجرخأ

 ثراحلا يخأ نبا نع يئاطلا راتخملا يبأ نع « تايزلا ةزمح تعمس : لاق « يفعجلا يلع

 ىلع تلخدف « ثيداحألا يف نوضوخي سانلا اذإف دجسللا يف تررم: لاق ثراحلا نع « روعألا

 دقو : لاق !؟ ثيداحألا يف اوضاخ دق سانلا نأ ىرت الأ ! نينمؤملا ريمأ اي : تلقف (يلع)

 ةنتف نوكتس اهنإ الأ » : لوقي يي هللا لوسر تعمس دق ينإ امأ : لاق . معن : تلق !؟ اهولعف

 ام ربخو « مكلبق ناك ام أبن هيف ؛ هللا باتك : لاق ؟ هللا لوسر اي اهنم جرخملا ام : تلقف

 نمو « هللا همصق رابج نم هكرت نم , لزهلاب سيل لصفلا وهو . مكنيب ام مكحو . مكدعب

 طارصلا وهو . ميكحلا ركذلا وهو « نيتملا هللا لبح وهو « هللا هلضأ هريغ يف ىدهلا ىغتبا

 الو , ءاملعلا هنم عبشي الو . ةنسلألا هب سبتلت الو . ءاوهألا هب غيزت ال يذلا وه « ميقتسملا

 ]) اولاق ىتح هتعمس نإ نجلا هتنت مل يذلا وه . هبئاجع يضقنت نت الو ١ درلا ةرثك ىلع قلخي

 هب مكح نمو , رجأ هب لمع نمو « قدص هب لاق نم © دشرلا ىلإ يدهي ابجع انآرق انعمس انإ

 .! روعأ اي كيلإ اهذخ . « ميقتسم طارص ىلإ ىده هيلإ اعد نمو , لدع

 هدانسإو ! هجولا اذه نم الإ هفرعن ال « ثيدح اذه » : [يذمرتلا] ىسيعوبأ لاق

 . « لاقم ثراحلا يفو « لوهجم

 ديزي نب دمحم قيرط نم (601/17/6) « هننس » يف اضيأ يمرادلا هجرخأدقو

 هلثم ١ هب يعافرلا

 ةيواحطلا ثيداحأل هجيرخت يف  ىلاعت هللا همحر  ينابلألا انخيش هيلع ملكت دقو

 هدانسإ نكلو « ىنعملا ليمج ثيدح اذه » :- ىلاعت هللا همحر - لاقف . (” ةيشاح :١ ص)

 فوقوم هلصأ لعلو « بذكلاب ةمئألا ضعب همهتا لب « نيل وهو « روعألا ثراحلا هيف « فيعض

 يذمرتلا ُهَجْرَخُم هفعض دقو « هي يبنلا ىلإ هعفرف ثراحلا أطخأف « هنع هللا يضر ىلع ىلع

 . « ةقباسلا يذمرتلا ةلاقم قاسو : لاقف هسفن

 همه ده عامه جه ع

 ف



 يربطلا خويش مجعم تامهبملا باب
0 

 ("075؟5) ةلمرح نع 41“

 (شا١/را١ : ست : بط )

 . ١0775"( : ست ) يرصلا ىيحي نب ةلمرح : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور
 . « حيحصلا ٠ بحاص يروباسينلا جاجحلا نب ملسم : مهبملا لعل

 « نئسلا ١ بحاص ينيوزقلا (ةجام نبا) ب فورعلا (  ينيوزقلا ديزيلا نب دمحم) وأ
 ء رصم يف ملسمو « يربطلا نيب ءاقللا مدع ميجرتل ؛ مجرأ يناثلاو. امهالك : وأ

 ةنس ةرم لوأ اهيلإ يربطلا لوخد ناك امنيب (550) ةنس . رصم نم (ملسم) جورخ ناك ثيح

 . رودصلا يفخت امب ملعأ هللاو ٠ روغثلا وأ ؛ ماشلا ربع ةلحرلا ءانثأ هاقتلا نوكي نأ الإ « (؟55)

 , ملسم) ينعي  امهالك هجرخأ دق هلاجر ةمجرت ددصب نحن يذلا ثيدحلا نأ كلذو

 . ىيحي نب ةلمرح قيرط نم (ةجام نباو

 ةلمرح يئثدح » : لاق ثيح (؟/41//؟144/4١) ١ هحيحص ؛ يف ملسم هجرخأ دقف

 ابأ نأ ؛ بيسللا نبا ينثدح باهش نبا نع , سنوي ينربخأ « بهو نب انربخأ « ىيحي نب

 يوطيو « ةمايقلا موي ضرألا ىلاعتو كرابت هللا ضبقي » : هك هللا لوسر لاق : لوقي ناك ةريره

 « !؟ ضرألا كولم نيأ كلملا انأ : لوقي مث ٠ هنيميب ءامسلا

 ىيحي نب ةلمرح انثدح » : لاق ثيح (19؟/١58/1) « هننس » يف ةجام نبا هجرخأو

 « باهش نبا نع « سنوي ينربخأ ٠ بهو نب هللا دبع انث : الاق ٠« ىلعألا دبع نب سنويو

 ضرألا هللا ضبقي » :ّةِلَك هللا لوسر لاق: لوقي ناك ةريره ابأ نأ . بيسلا نب ديعس ينثدح

 نأ ًاملع . « !؟ ضرألا كولم نيأ كلملا انأ : لوقي مث هنيميب ءامسلا يوطيو . ةمايقلا موي

 .ةلمرح قيرط ريغ نيقيرط نم هجرخأ يراخبلا

 (541) جرفلا نب نيسحلا نع 4

4 



 (شا7/رها6:بط)

 (شا/را١:اهت)وء(شا1/رال:خت)وء(شا/رد١٠ : ست)

 « ةفرع ةليل هدلوم : يزورملا ؛ ىسيع نب دمحم نب نادبع « دمحم وبأ : هنأ رهاظلاو

 . ظفاح « ةقث « ةرشع ةيناثلا نم « نيتئامو

 1144و 5١79و ؟الهمو ؟الادو ١ا/"ءو 504١ ست) ىدادغبلا جرفلا نب نيسحلا : نع ىور
 ذه

 ر ه7515و ؛4ة4 مو 1575و ؛""5و ؛"ءاو ١١15و 55١1و ؛١ ١5و "ة١١41و "!١ؤو "ءالفو "ءكهو ”دهك

 ده 1344و كخ66و ١508و 75١5هو 5ددكو هؤ7؟هو هالدالو ه545و هكاظالو همالمؤو هدلءو ه411"و هز"هه

 ده /مه875و 8404و 8519و الؤالمو الفؤؤو الفاو الالالكو الالكدو الالاثكو الا" ةىىو الالاهو الدححو شمال

 رز 1454و ةىلكدو ةالكالو ةالالالو ةال0 منو ؟!الكو ة2مل15و مخك مو ملكنو مخالثو مخكؤو مم"و 51

 و15059 1١ ؟ةالو 1١ ]لاو 1١١1 التو 16١1و 1 ددزةو )1 ددللو !ذددلو ةخقكو ةة"فو شف حالو ةمزلد

 و 4١١١”7و ١١١١ الو 9773١١و ١٠١9١ 5و ١١1الظاو !١١الءلو ١١51179 ١1ه دو ١١1 ضكو ٠١157 ا

 و ١1 ولا1١0؟١ و/411؟١ ول/41/ا؟١ 1١١550 مككو 1١1/تم/و 18١1و ١1١ ه١١ 1١1574 ١الاو 11

 رو 15550 ١؟561لو ١"هؤمو !١"هككو ١"ا"الهو ١"؟7؟4و !"لككو 1" 1و ١؟ممدو 1 ١18159

 و ١!؟5065و ١!45١و 4١!44١و ١١4١و ١4 ١ككو ١"ةرزالو !!175و ١"ما5مو ١"مح“كو ١"الاأ 4و "ا

 و ١55١الو !١؛الهدو ١17١و !١:”ة17و ١:هرذكو ١؛هدالو !١؛هز"او 449١مو 1١"44و 4١؛"هلو /١471

 رو ١١ وه١582 و1١ ١١9١ ١83الو !١هالؤخو !هالثاو !هال41و !ه 5417و |ههؤنو !هههكو !١ههدلو ١٠694١

 و131 13ه 1614و 1551و 15 ١دو 1114و 1554و )لهو 15و 1554و

 و ١ا5هؤو ١ال؟ه 5و ١ال؟١؟و ١1ال)ال؟و ١الا١همو 59١الؤو 7١ا/75و ١557١و ١”هرلدو ١"هالؤو 07

 و ١الؤالهو ١الفالاو ١ا/91"و !١المئو !الالفدو !الالا١و )ال5179 !ال١4هو ١ا/ل"تفو ١ا/مكو الا

 و 149"؟1و ا١مكا/ل0١و 1 856هو ١8575١9 ا1ملمذكو املالفو ا م0١14 ١81١و ١ م١ا/ل4و ١م8١٠8كو 1ظالدخل

 و 5١:ةالو ١؟:!"4و 9١؟ا"الاو !4١"9هو !؟ل9١و ١9١فلو امهأمو ا!مكا7؟و امخخاو امو مالنا

 و ١5مالكو ؟859١٠و ؟4١٠هدو 6١4١7و 71١7و 7ءءزعو 7١٠7و !ةالالمزو 9١ال144و 1١91/١ الو هال

 و ؟1"ه١5و ؟.9هاو ؟811هو ١75غ 1و ؟؟ةذمن4و ؟؟1مذا/لو !7١؟:04و !؟1475و 71١1١ 91"و !؟7؟"هو "01

 (17؟١1 هتر)و (4الت1و ؟4التكو 7871هو !هها1مو ؟هملوو ؟4557و ١741هو ؟١4لالو 74. 7مل

 الا



 و 3180و »و ماالو ١751و ؟ه4و 7181و 7ال5و ١الاو ؟58 ست) يزارلا نسحلا نب رامعو ء 05/١ خت)و

 يالزغو الككو الهو الك غو الءكو "55و 5541و "1و هلو 5285و هذذو هد ١و ه15و 5148و هالالو "الذو 85

 و ١71١19 5١١١و 54١١و 88١١و ١١"هو 91١٠و 84١١و ١٠الو 4١١٠و 0١٠٠١و ةؤك0هو ة؟80الو ةاكو 88و

 و ١؟ة5و ١؟ة١و 41١ال١و 543١و ١؟"١1و ١؟ملو 7١١هو 59١١و !"هكو ١؟الهو 150١و ١؟هدو ١71

 و 6١9١و 148١و 4١8١و 4١8١و ١الوهو ١الوكو 550١و ١1”7مو 570١و 577١و 545١و 45١١و ١61١

 1١17و ١711و ١5ىلحك ١7ملو 8١٠٠و !؟١5و 944١و !9١الذو ١ة5517و 545١و 914١هو 944١و 515١و 14

 و 1١75و !:ةؤو !؟4"17و ١147و !١4الو !؟١هو 4١11و 7١11و ؟"711و 7195و 5555و ؟؟5+و ؟؟ا5و

 و مورو )دلو 75همو 711لالو 7579و 7١75و ١75هو ؟هؤلو ؟هالدو 1904و !هث١و 5001و 5

 و 8508و "511لو "ه18و ه5١و م”ه0دو 874157و "1778و "الالاو 7اذكو 9ا58و "1590و "89١١و 55

 و 18١1و 1 ٠١مو "ةكالو "9الاو "ؤهلو مه4هدو "ةؤو ”مككو "8437و 7خلؤو ”الك١و الالدلو 545

 و 1 :918و 50١1و 1 ١مل"و ؛١ككو ؟١”هو ١5١1و 05١5و 1048و 44١1و ١4١1و 65١1و 74١1و 19

 و 4856و 4114و 1740و ؛؟"هو :!1؟7و 9١15و ؛5١7و ؛!١5و ؛١الاو ؛١الحو 94١4و 47١4و 4٠١

 و 5177و هءالاو ه#90الو ؛ةاو ؛ذالدو ؛ةكحو 1974و المو ١1و 1555و 12044و ؛؛الالو 4458

 و ه55الو ه5"هو هكلالو همدالو هدا"5و هؤؤ75و هؤؤ١و ه1486و 0545و ه5ا1١و ه065١1و ه١1ءا”قو 65

 هؤلالو هؤدؤو هؤددو هرزحالو هملهؤو همللهو هم١٠1و هالذؤو ةهالالملو ةالكفو ةالكاو ةالكالو 8

 و ةلالالو 5للك؛و ةلعلو 5ءهحو 5ءطمو ”١المو 56د5و 5'الدو 55و 4١٠5خو هذمحلو هذهتو هذكالو

 و ةك,7و 5م١7و 5004و "4الالو 5411و "4159و "4170و ”ظكهو ”#84و ”71الو 5515و 5745و 14

 و لاو الاككو 0354و 9١و ا/270و ال11 جدو ةكحنو ةكتملو ؟الثخو 6ل54و 6م/الالو 41

 و الثالاو الكك5و الكههو الكد ١و الا7هو الك7هو الك15و ال156و ال؛ه١1و ال١5الو ال١1 5و ا/الالؤو 4

 و الالث7و الالكاو الالككو الالد؛و الالاؤو الالا؟١و الالؤو الالءدو الالداو الكفحو الكذاو الكفو الكف“

 و مله#و ماو مل15و كا١7و م١الالو م759١ 14١6و 15١8و ١١١6و الؤالاو الم115و ال7١8و الالدك

 و مالمو 57١هالو ١١همكو ١١1ه/8و ةاللدو مهندو مكحكو مكالهو مك18و مكلتو 19١8و ملال

 /ه:4ه/) « كردتسملا ١» يرتستلا ريهز نب دمحأو « (170و 595١و مو المو الو 9/١" ترو 2 044

 نب قاحسإو « هيوهار نب قاحسإو ع (0838/ه00/9) « كردتسملا ٠ نابيش نب دمحأو ع0

 « (/8/541١//؟) « ةركذتلا ١» يردحجلا دوعسم نب ليعامسإو « همس مع )»/١ ؛ كردتسملا ١» روصنم

 اا



 تامهبملا باب ةعوبطملا ة ةدنسملا هبتك يف

 بيعش وبأو «٠ موجة هكطو « كردتسلا» ةنانك يبأ نب ايركزو ؛ يرقثلا دمحم نب ةرثوحو

 3 يملا ءالعلا نب رابجلا دبعو ع (1114/478/6 ) « نييماشلا دئسم و يناقلاطلا ىيحي نب حلاص

 نب هللا ديبعو ع (008/9078/6) « كردتسملا» ملسم نب هللا دبعو. يرهزلا دمحم نب هللا دبعو

 /ه) « طسوألا مجعملا » يناسقرقلا ىيحي نب نامثعو (4511/8/ه) « طسوألا مجعملا ١ ردكنملا نب هللا دبع

 نب ةبيتقو ٠ )004/70/8( ١ كردتسملا » يدادغبلا لهس نب لضفلاو « رجح نب يلعو. 0

 مجعملا د يكاطنألا بلاغ نب دمحمو « ءالعلا نب دمحم بيرك يبأو « راشب نب دمحمو. ديعس

 مثيهلاو ء (4019/7/5) ؛« طسوألا مجعملا ٠ رامع نب ماشهو ىنثلا نب دمحمو )001/1489/1١( « ريبكلا

 . (4747/964/5) « لامكلا بيذهت ٠ ريرضلا ديعس يبأو 2 0/1 )50/١4/ « دادغب خيرات » فلخ نبا

 و 98١١و 95١١و !١ه4و !6١ه1و محمو ؛55 هت) يفنحلا دمحم نب هللا دبع : هنع ىور

 دمحم نب دمحأ ركب وبأو «لماك نب دمحأ يضاقلا 2 (565١1و ١50١و !1هؤ5و | هذرمزو ١4 و 4

 ةركذت ٠ كلع نب رمعو « عناق نب يقابلا دبع يضاقلاو ع (/899/50/15) « دادغب خيرات ٠ يردكنما

 « (40/ممه/1) « كردتسملا ٠ يرافغلا دمحم نب نمحرلا دبع ميعن وبأو 2 )//١08/1410/( ؛ ظافحلا

 راطعلا ىسيع نب دمحم ركب وبأو « (744/814/6/) + لامكلا بيذهت ٠ يوسفلا قاحسإ نب دمحمو

 دمحأ وبأو « مممد/ هدأ ةركذتلا ٠ يربنعلا دمحم نب ىيحيو : (801/510/8) « كردتسملا »

 /؟) « ةركذتلا ٠ يناربطلا مساقلا وبأو « يلوغدلا سابعلا وبأو ٠ (708/5807/5) « ةركذتلا ٠ لاسعلا

 . )9//0/١8/141 « ةركذتلا» ىقرشلا نباو « (/١م/دحاب

 وهف « هذيمالتو هخويش مجعم نم . - ضيرعلا دوسألاب هتزيمو -. باتك ىلإ زعي مل مسا لكو

 . « دادغب خيرات » يف هتمجرت نم

 ةقث ناك ) : (ه8١8418/1ه/١1) «دادغب خيرات ٠ يف بيطخلا لاق: حيرجتلاو ليدعتلا

 . « ادهاز « احلاص « اظفاح

 يفوتو « ةفرع ةليل ةجحلا يذ يف نيتئامو نيرشع ةنس دلو » : هدنسب اضيأ لاقو

 . « نيتئامو نيعستو ثالث ةنس ةفرع ةليل ةجحلا يذ يف نادبع

 لا



 ؛ ورم يتفم ناك , ظفاحلا ؛ هيقفلا ٠ : (,0/580/0) ةركذتلا , يف يبهذلا لاق
 . « تالضعملاو « ىواتفلا يف هيلإ عوجرملا ناكو . اهدهازو اهملاعو

 - هللا امههمحر - ركاش ناخيشلا هلفغأ دقو « ٌرَكْذُي حيرجت ىلع هل فقأ مل : تلق

 الإ , نسحلا نب رامعو « جرفلا نب نيسحلا نع : هتاياور يف ًادج هنع رثكأ دق يربطلا نأ مغر

 هماهبإ ىلع يربطلا لمح يذلا ام يردأ الو . « ريسفتلا » يف امهنع هاور ام لك يف همهبأ هنأ

 نوكي نأ الإ .!؟ نسحلا نب رامع وأ ١ جرفلا نب نيسحلا نع ءاوس . هنع هتياور ةرثك مغر

 بلغ دقو .!! هريغ وأ « ةوادع وأ سيلدت نم رخآ ًائيش كانه نأ وأ ء هنم رغصأ وأ « هنيرق

 : هنع يربطلا ةياور لالخ نم « دارملا هنأ ينظ ىلع

 دمحم نب نادبع انثدح و :لاق ثيح (1؟10/40/5) « راثآلا بيذهت » يف ١-
 ناميلس نب ديبع انث : لوقي ذاعم ابأ تعمس : لاق « جرفلا نب نيسحلا انثدح : لاق يزورلا

 ٠ © سانلل ةنتف الإ كانيرأ يتلا ايؤرلا انلعج امو ر : هلوق يف لوقي كاحضلا تعمس : لاق

 جرخأ مث . «مهل ةنتف تناكف ؛ هتليل نم عجر مث : سدقلا تيب ىكإ هب يرسأ ةليل ينعي
 . (١1؟479 ست) مقرب ًانتمو ًادنس « ريسفتلا » يف هسفن رثألا

 ١» : لاق ثيح «( نادبع) مساب ًاحرصم (ه*١5/1) اضيأ « خيراتلا » يف جرخأو 3

 لاق دلاخ نب لضفلا ذاعم ابأ تعمس : لاق جرفلا نب نيسحلا ينثدح « يزورللا نادبع ينثدح

 ) : - لجو زع هلوق يف  لوقي محازم نب كاحضلا تعمس : لاق ناميلس نب هللا ديبع انربخأ

 فرشأ نم ناك سيلبإ نإ ١ : لوقي سابع نبا ناك : لاق 6 نجلا نم ناك سيلبإ الإ اودجسف
 هل ناكو . ايندلا ءامس ناطلس هل ناكو « نانجلا ىلع انزاخ ناكو « ةليبق مهمركأو « ةكئالمللا

 (791176) مقرب ٠ اضيأ ًانتمو « ًادنس « «ريسفتلا » يف هسفن رثألا جرخأ مث . « ضرألا ناطلس

 ٠ : لاق ثيح )08/١( « خيراتلا » يف نسحلا نب رامع نيبو هنيب مهبملا نّيبو -*

 يبأ نب هللادبع انثدح : لاق نسحلا نب رامع انثدح : لاق يزورملا دمحم نبا نادبع ىلع تأرق

 5 8 - 4 : ء ء
 ةعاسلل ةنجلا نم مدا جرخا » : لاق ةيلاعلا ىبأ نع ٠ سنأ نع عيبرلا نع « هيبأ نع « رفعج

 اا:



 تامهبملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف
0“ 

 . «ناسين نم نيضم مايأ ةسمخل معن » : يل لاقف « ةرشاعلا وأ ةعساتلا

 رامع انثدح :لاق يزورملا نادبع ينثدح » : )١1١59/١( اضيأ « خيراتلا » يف لاقو -:

 0 لاق دلجلا يبأ نع « رطم نع « هيبأ نع « رفعج ىبأ نب هللادبع انثدح : لاق نسحلا نب

 « قاشنتسألاو « ةضمضملا : ةنس ناسنإلا يف نه . ءايشأ ةرشعب « مالسلا هيلع ميهاربإ يلحس.

 : « ناتخلاو . مجاربلا لسغو . رافظألا ميلقتو , طبإلا فتنو . كاوسلاو « براشلا صقو

 . « جرفلاو . ربدلا لسغو « ةناعلا قلحو

 هنأ الإ (1515/ه0/1/1) « ريسفتلا » ف ًانتمو )2 ًادانسإ هنيعب رثألا اذه يربطلا دروأ دقو

 . ةعابط وأ أَخْسَن تطقس اهنأكو ؛ نتملا يف (ةضمضلا) ركذي ملو « دانسإلا يف ( نادبع) مهبأ

 ؛ « خيراتلا ١ و «راثآلا بيذهت ١و ٠ «ريسفتلا ٠ يف « ةثالث اهنم قفاوت ١ ةعبرأ راثآ هذهف

 (يزورملا دمحم نب نادبع) يربطلا خيش مساب حيرصتلا ىلع اهتعبرأ قفاوتو . انتمو ًادانسإ

 نب رامع ) نع ثيدحتلاب اهيف حرص يتلاو « (14/1) « خيراتلا ١ يف يتلا ةياورلا امأو

 نادبع) هذه ةلاحلاو وهو ! امهنيب ةطساولل طاقسإ اهيف نأ نظلا بلغأف « ! ةرشابم ( نسحلا

 . ( رامع) مسا لبق ( تثّدح) ةظفل تطقس وأ « (يزورملا دمحم نبا

 ( يزورملا ىسيع نب دمحم نب نادبع , دمحم وبأ) وه مهبملا ناك نإف :  ًاريخأو

 رثكأ نمم « نيمهبملا يربطلا خويش نم خيش ةفرعل انَقفُو دق نحن اهو . هقيفوت ىلع هلل دمحلاف

 . هديناسأ نم رهظي امك نيلماك نيئزج مهنع ىور نيذلاو « مهنع هريسفت يف يربطلا

 هبش - يزورملا ىسيع نب دمحم نب نادبع  ةمجرت يه اهف « مهبملا وه نكي مل نإو

 . ملعأو ىلعأ ىلاعت هّللاو  ملعأ اميف  عضوملا اذه ريغ يف اهلثمب هل رفظت نلو « كيدي نيب ةلماك

 يف ىنتقملا و )7١8/781/1( ؛ ظافحلا ةركذت »و « (0818/110/11) « دادغب خيرات ١» : رظناو

 )384/805/١( « ظافحلا تاقبط »١و ء( «0/١/١ ءالبنلا مالعأ ريس هو ( 5014/07/1 ) ؛ ىنكلا درس



 . يركسعلا نارمع نب بيعش : هنع ىور

 . (198/45/؟4 ) « ريبكلا مجعملا ١» : رظناو

 هللا دبع) يربطلا خيش خويش نم وهو يزورملا « نامثع نب نادبع زييمت ٠

 . (يزورلا يفنحلا دمحم نبا

 . ه ريرج نبا ةاور مجارت يف ريبكلاو ريغصلا نيمجعملا » رظناو

 (*ه8914) ناقربزلا نب دوأد نع "ه

 (شا/را١ : ست : بط )

 . ("همحهأ ست) يرصبلا يشاقرلا ناقربزلا نب دواد ورمع يبأ : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 :امه ؛ ادحاو اسيلو نانثا امهلعلو

 ١841١ ست) مقر نيرثألا يف وه امك . (دينس) دواد نب نيسحلا نع . نسحلا نب مساقلا

 . (5؟هكحو

 : وهو ؛ طقف دحاو وأ

 « (1491#ا/و ١495" : ست ) مقر نيرثألا يف وه امك . يرازفلا ىسوم نب ليعامسإ

 ملعأ هللاو ؛ مجرتم امهالكو « برقأ لوألاو 2( ديعب وهو

 هم © هج ه ه »© «

 )1١8:١7( ربحملا نب دواد نع - 4"؟

 (شا/را١ : ست : بط)

 18٠0١1(. : ست) ربحملا نب دواد : نع ىور

 يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 « يميمتلا . ةماسأ يبأ نب دمحم نب ثراحلا : وه . انه مهبملا نأ يدنع كش الو

 الالك



 تامهبملا باب ةعوبطملا ةد ةدنسملا هبتك يف

 نب دواد انثدح » :لاقف انتمو ًادنس 2 1 و ( هدنسم .1 يف ربخلا اذه جرخأ يذلا

 نع « امهنع هللا يضر رمع نبا نع « لئاو نب بيلك نع « دايز نب دحاولا دبع انث « ربحملا

 مكيأ » : لاق . 4 المع نسحأ مكيأ غلب ىتح .. كللا هديب يذلا كرابت ) :ىلت هنأ .ي يبنلا

 . « لجو زع هللا ةعاط يف مهعرسأو . لجو زع هللا مراحم نع عروأو « ًالقع نسحأ

 - اذه  ربحملا نب دواد نأل ؛ !! ًالصتم ناك نإو « (مصي ال) ربخلا اذهو : تلق

 « ليدعتلاو حرجلا ءاملع نم ريثك لاق امك « ريكانملا ةياورو « ثيدحلا عضوو ؛ بذكلاب يفر

 . مهنم ٌدَحَأ هقثوي ملو

 ءافعض »و « (5518/1؟91/؟) « ريغصلا خيراتلا ١ و « (1981/414/) :ليدعتلاو حرجلا ١ : رظناو

 (1885/؟7/90١) « نازيملا ناسل » و « (؟54ة/لل"/ ) « لادتعالا نازيم د و 2« )1١158/5519/1( « يزوجلا نبا

 « (4/١11؟/١ ) « ريغصلا ءافعضلا ١ و 2« )1817/11/1١( ؛ ثيثحلا فشكلا » و ء )8/1١// 5١( « ءافعضلا »و

 )81/١/ « فشاكلا ١و ( 857/191/١ ) « نيحورجملا ١ و « ( ٠١14/5١/١ ) ؛ ءاقعضلا يف ينغملا »و

 ٠ 1411١/5٠١0/1١(. بيرقتلا »و « 4

 (81789) ةنييع نب نايفس نع 40

 (شا١/را١٠ : ست : بط )

 . (8589 : ست ) ةنييع نب نايفس :_نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 ٠ : يف امك [ ريبزلا نب هللا دبع] يديمحلا نع « ينيارفسالا ةناوع وبأ : نانثا امهلعل

 . (0917/4ه/4) « ةناوع يبأ دنسم

 « ةجام نبا نئس » : يف امك يندعلا رمع يبأ نب [ىيحي] نب دمحم نع« ةجام نبأ :وأ

 1 /هكا/خب

 « ةروثأملا نئسلا » : يف امك « يعفاشلا نع « ينزملا نع ٠ يواحطلا : ةثالث امهلعل :وأ

 ل ف لظل

 اال



 يربطلا خويش مجعم اا تامهبلا باب

 (58) يعازخلا رصن نب حلاص نع

 (شا١/ر؟ : ست : بط )

 . (55و 550 ست ) يعازخلا رصن نب حملاص :_نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور
 . يئاسنلا ةمثيخ يبأ نب دمحأ : هنأ ينظ بلغأ

 للعلا » يف دمحأ نب هللا دبع  ةمجرتلا عوضوم - (50 ست) مقر لوألا رثألا جرخأ دقو

 ورمع وبأ قاحسإ انربخأ : لاق « يبأ ينثدح » :لاق ثيح ( ه504/90/9) « لاجرلا ةفرعمو

 بعكو « يؤل نب بعك . نيبعكلا ناسلب نارقلا لزن ٠ : لوقي ةبعش تعمس :لاق « ينابيشلا

 .( ةعازخ

 وبأ ميرخأو ٠ : - (4441) مقر ثيدحلا حرش  (؟7/9) « حتفلا » يف ظفاحلا لاقو

 بعكو « شيرق بعك « نيبعكلا ةغلب نآرقلا لزن ٠» :لاق سابع نبا نع رخآ هجو نم ديبع

 . « ةدحاو رادلا نأل ١ : لاق ؟ كاذ فيكو : ليق . « ةعازخ

 بيطخلا الماك هظفلب هجرخأ دقف ٠١ ةمجرتلا عوضوم (15 ست) مقر يناثلا رثألا امأو

 بعكر ىلع . ( يؤل نب بعك) مدق هنأ الإ ؛ )4/"4844/8١( « دادغب خيرات » يف يدادغبلا

 نب كلام نب رصن نب ملاص) ةمجرت يف (ةمثيخ يبأ نب دمحأ) قيرط نم هجرخأو . ( ورمع نب
 « ظعاولا هّللا دبع نب دمحم نب كلملا دبع انربخأ ٠ :لاق ثيح ( يعازخلا لضفلا وبأ مثيهلا

 , ةمثيخ يبأ نب دمحأ انثدح « ناطقلا دايز نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ لهس وبأ انربخأ

 نآرقلا لزن » : لاق يلؤدلا دوسألا يبأ نع « ةداتق نع « ةبعش انثدح « رصن نب ملاص انثدح

 ميهاربإ نب دعسل ةملس نب دلاخ لاقف :لاق هورمع نب بعكو « يْؤل نب بعك « نيبعكلا ناسلب

 هب درفت « شيرق ناسلب لزن امناو ؛ نيبعكلا ناسلب نآرقلا لزن !؟ ىمعألا اذه لوقي ام عمست الأ

 بتاكلا هللا دبع نب دمحم نب دمحأو . نالع نب رفعج نب دمحم انأبنأ ١ : اضيأ لاقو

 فما



 تامهبملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 نب كلام نب رصن نب حلاص :لاق يربطلا ريرج نب دمحم انثدح « رفعج نب دلخم انربخأ : الاق

 ةرشع عست ةنس يف هتافو تناك اهبو « دادغب ينكاس نم ناكو « ةقث ناك يعازخلا مثيهلا

 . « نيتئامو

 همه دهام ماع

 (159107) يبراحملا نمحرلا دبع نع

 ( شا /را#” : ست : بط )

 .(591١الالو اأ59ما/,؟ ست ) يبراحملا نمحرلا دبع : نع يور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 ء (4608و 487 ست) مقر نيرثألا يف امك ؛ ًادحاو نوكي امبر لوألا رثألا يف مهبملا

 . ربيوج نع . نمحرلا دبع نع « (ىلعألا دبع نب يلع) وهو

 ٠١540 ست) نيرثألا يف امك« ربيوج نع نمحرلا دبع نع (عيكو نب نايفس) نوكي امبرو

 و1١51/5(

 قاحسإ ١ نع « ىنثملا : امهو « (17/4717 ست) مقر رثألا يف امك « نينثا انوكي امبرو

 . كاحضلا نع ربيوج نع « يبراحملا نمحرلا دبع نع ليعامسإ نبا

  خويش ةدع نعو « قرط ةدع نم اذه يبراحملا نع « ريسفتلا » يف يربطلا رثكأ دقو

 . « ريبكلا مجعلا ١ يف هتمجرت يف اهئلصف

 )٠١5481١( [ يدرواردلا] دمحم نب زيزعلا دبع نع

 (شا١/را١ : ست : بط )

 . 1١581( ست) [ يدرواردلا] دمحم نب زيزعلا دبع : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 نب قاحسإ : وأ « يبضلا ةدبع نب دمحأ : وهو . (04) يف امك : دحاو ّمهبملا لعل

 . (”46) : يف امك ليئارسإ

 ا



 ٍيربطلا خويش مجعم تامهبملا باب

 . 04 .7) يف امك هنع « درص نب رارض نع « يذمرتلا نسحلا نب دمحأ : نانثا وأ

 . )١7715( يف امك ٠ هنع , ورمع نب مساقلا نع « عيكو نب نايفس :اوأ

 70 يف امك هنع ةملسم نب كلملا دبع نع مكحلا دبع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع :وأ

 (؟١٠91) يف امك« هنع « حلاص نب ىيحي نع « يعالكلا راكب نب رامع: وأ

 . (8ال4) يف امك « هنع « دامح نب ميعن نع « لهس نب ىسوم : وأ

 (50) يف امك هنع « يعازخلا دامح نب ميعن نع « ىلعألا دبع نب سنوي: وأ

 (157907) يف امك هنع ١ يرهزلا دمحم نب بوقعي نع « قاحسإ نع « ىنثملا: ةثالث وأ

 ىسوم يبأ نع نكلو ؛ هترابعو ثيدحلا اذه وحن جارخإ نم نوثدحملا َرثكأ دقو

 . !! سرفلا هموقو « ناملس نع . انه وه امك سيلو « نييرعشألا هموقو ٠ يرعشألا

 قيرط نم ثيدحلا اذه وحن ( )0:8/198/1١! « هحيحص » يف نابح نبا جرخأ دقف

 . ديزي نب روث - حيحصلاو ! لصألا يف اذك  ديز نب روث نع هنكلو « يدرواردلا
 قيرط ريغ نم نكلو ؛ (2545/19107/4) ٠ هحيحص ٠ يف هلبق اضيأ ملسم هجرخأ دقو

 . نابح نبا ةياور وحنب يدرواردلا

 (؟7578) رفعج يبأ نب هللا دبع نع - ١

 ( شا /ر'؟ : ست : بط )

 . ( "0141و 575178 : ست ) رفعج يبأ نب هللا دبع : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 ىلع ءاج دق دانسإلا نإف ؛ مثيهلا نب ىلع نع « ميه اربإ نب ىنثملا : نانثا امهلعل

 !! بسحف ( 707 : ست ) مقر رثألا يف وحنلا اذه

 ةياور نم « « هريسفت ١» يف يربطلا اهدروأ « رثأ ي ىتئام نم رثكأ تأرقتسا يننأ كلذو

 اهتدجوف , يحايرلا ةيلاعلا يبأ نع . سنأ نب عيبرلا نع ؛ هيبأ نع « رفعج يبأ نب هللا دبع

 : يه هجوأ ةعبرأ ىلع اهرادم نأو « نارودلا ةريثك

 قو



 تامهبملا باب ةعوبطملا ةددسملا هبتك يف

 « عيبرلا نع « هيبأ نع « رفعج يبأ نبا نع ؛ قاحسإ انث : لاق 2« ىنثملا ىنثدح ٠
 ةيلاعلا يبأ نع

 رفعج يبأ نبا نع « جاجح ينثدح : لاق , نيسحلا انث : لاق « مساقلا ينثدح «

 . ةيلاعلا يبأ نع عيبرلا نع

 يبأ نع « عيبرلا نع « هيبأ نع « رفعج يبأ نبا انث : لاق « رامع نع تثدح .

 . ةيلاعلا

 نب هللا دبع انث : لاق « مالس نب مساقلا ديبع يبأ نع ء فسوي نب دمحأ ينثدح «

 . ةيلاعلا يبأ نع « سنأ نب عيبرلا نع « هيبأ نع ٠ يزارلا رفعج يبأ

 ست) مقر رثألا الإ (بعك نب يبأ) ىلإ ( يحايرلا ةيلاعلا يبأ) نم الصتم رثألا تأي ملو

 . هيلإ ترشأ يذلا

 اميس « نامهبملا امهنأ يدنع مجرتف ؛ (785710 ست) مقر هددصب نحن يذلا رثألاو

 : نيخيش نع الإ « هيبأ نع « رفعج يبأ نبال حرخي مل يربطلا نأو

 نب رامع) نيبو هنيب يذلا ( يزورملا دمحم نب نادبع) وهو - امئاد مهبم :  امهدحأ

 . هتلكاش ىلع ناك امو « ( نسحلا

 يبأ نع ( فسوي نب دمحأ) وهو  انايحأ هب حرصيو . انيح همهبي :  امهيناثو

 . ًاضيأ هتلكاش ىلع ناك امو « ( 400 ست) مقر رثألا يف امك مالس نب مساقلا ديبع

 : امه « امئاد امهب حرصي نارخآو

 نع « هيبأ نع « رفعج يبأ نبا نع « جاجحلا نب قاحسإ انث : لاق (ىنثلا) - ١

 . ةيلاعلا يبأ نع « عيبرلا

 ؛ رفعج يبأ نبا نع ؛ جاجح ينثدح : لاق « نيسحلا انث : لاق « ( مساقلا) - ا

 . ةيلاعلا يبأ نع عيبرلا نع

 رهاظلاو اذه يباتك ايانث يف نّيمجرتم انوكي نأو دب ال « َنّْيَمهبلا نإف ؛ لاح لك ىلعو

 . ملعأ هللاو .! كاذب اسيل . ليدعتلاو حرجلا ؛ ثيح نم امهنأ

 ,ىو



 (69815) ملاص نب هللا دبع نع - 445
 (شا١/ر' : ست : بط )

 . (7598و ١١515 : ست ) ملاص نب هللا دبع : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هشنع ىور

 تعبتت يننأل « يلمآلا ميهاربإ نبا : وهو « ىنثملا : وه انه مهبملا نأ ينظ بلغأ

 ردن ام الإ « ىنثلا قيرط نم اهلج تدجوف « دعس نب ثيللا نع « حلاص نب هللا دبع تايورم

 امك دعس نب ثيللا نع « ملاص نب هللا دبع نع , يراخبلا لهس نب دمحم نع يربطلا ةياورك
 يف امك دعس نب ثيللا نع « ملاص نب هللا دبع نع « دواد نب يلع نع هتياور : وأ (19117) يف

60130 . 

 )١/6/ « ناميإلا بعش : يف يقهيبلا دنع ( 7298 : ست) مقر رثألا وحن تدجوو
 . دعس نب ثيللا بتاك ( ملاص نب هللا دبع حلاص يبأ ) قيرط ريغ قيرط نم نكلو ؛ 2(
 نامثع نب كلملا دبعو « يضاقلا نسحلا نب دمحأ ركب وبأ انربخأ » :وه ًائتمو « ًادنس هصنو

 نب دمحم انث « يورهلا دمحم نب دماح ىلع وبأ انث : اولاق  ةداتق نب رصن وبأو « دهازلا

 يبأ نع ؛ يرصعلا ديلخ نع « ةداتق نع ؛ ناطقلا نارمع انث « يفنحلا يلع وبأ انث « سنوي

 . ةاكزلاو . ةالصلا اعبرأ هقلخ لجو زع هللا نمض » : ل هللا لوسر لاق : لاق « ءادردلا

 ىلبت موي :  لجو زع هللا لاق ؛ رئارسلا وهو . ةبانجلا نم لسغلاو , ناضمر موصو
 . 6 رئارسلا

 )607١١( يرقملا ديزي نب هللا دبع نع 451

 (شا/را١ : ست : بط )

 . (0811 ست) يرقملا ديزي نب هللا دبع . نمحرلا دبع يبأ : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 "0م



 تامهبملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . , نانثا امهنأ نظلا
 جيرخأ يذلا « ةبيش يبأ نب ركب وبأ : وهف : يناثلا امأو . !؟ هفرعأ مل : امهلوأ

 يرقملا نمحرلا دبع وبأ ان ١ : لاقف )١180/5١/157/6( « هفئصم » ف ًائتمو ؛ ًادئس «٠ رثألا سفن

 . هركذو « : لاق باهش نبا نع « ليقع ينثدح : لاق . بويأ يبأ نب ديعس نع

 ركب ابأ نأل « (514) ةنس دولوملا يربطلا عامسل ةبسنلاب ؛ هدحو نوكي نأ نكمي الو
 ريغ يف اذه ىلإ ترشأ دقو « امهنيب ةطساولا تمتحتف (180) ةنس « ةافولا ميدق ةبيش يبأ نبا

 ًاضيأ باتكلا نم عضولا اذه

 اذه يف الإ ٠ ديزي نب هللا دبع نيبو هنيب ةطساولا « ريسفتلا ١ يف يربطلا مهبي ملو

 دبعو ع :197١8( ست) يرهوجلا ديعس نب ميهاربإ : نع راثآ ةدع هنع ميرخأ هنأ ذإ ؛ عضولا

 ديمح نب دمحمو « (/145ه ست) ميهاربإ نب ىنثملاو «٠ (1851/هو "185 ست) دايز يبأ نب هللا

 نب هللا دبع نب دمحمو « (”0598 ست) زازقلا نانس نب دمحمو « (/4940 وا!٠4 ست) يزارلا

 . (1851هو ١85" ست) يدسألا ةرامع نب دمحمو « (/445 ست) مكحلا دبع

 دقو . ناعتسملا هللاف !! رخآ ناك نأو « مهعيمجل تمجرت دقف « ءالؤه دحأ نكي نإف

 . ناطيشلا سواسوو « تاغزنو « نارسخلاو « نالذخلا نم هّللاب ذوعنو نايبلا انتاف

 )١19/7/١1١( فافخلا باهولا دبع نع - 15

 (شا / را" : ست : بط )

 (19171/و 1١/الالهو االال١١ ست) مهالوم يلجعلا فافخلا ءاطع نب باهولا دبع: نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . (844١1هو 3٠٠٠٠١ : يف امك ينارفعزلا دمحم نب نسحلا : وه انه مهبملا لعل

 (17591) ىسوم نب هللا ديبع نع - 5

 ( ش /١ را" : ست : بط )

 لى



 يربطلا خويش مجعم تامهبملا باب

 .(14١؟2؟و ك4 - ست) ىسوم نب هللا ديبع : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور
 : امهو « نانثا امهلعل

 نع ىسوم نب هللا ديبع نع « جاجحلا نب قاحسإ نع . يلمآلا ميهاربإ نب ىنشلا

 . (١٠؟0هو 1819و ا/ل”٠ ست ) مقر راثآلا يف امك « ليئارسا

 (18911) بيسملا نب يلع نع 6

 (شا١/ر١ : ست : بط )

 . 1891/١( ست)  أطخوهو « لصألا يف اذك - بيسملا نب يلع : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 - كيرش نبا : وهو «  بيسملا نع . يلع :وه حيحصلاو ٠ بير الب أطخ همسا يفو
 . )0/١”( « يربطلا خيرات » : رظناو .. قور يبأ نع

 ) مقرب ًارصتخم هل تمجرت دقو  يلمآلا روصنم يبأ نب دمحم : وه « ّمهبللا لعلو

 . كيرش نبا : وهو  بيسملا نع «  مثيهلا نبا : وهو يلع ع نع_( "ع

 (19:1:5) ةريغملا نب يلع نع - 440

 (شا/را١ : ست : بط )

 ,/7) « ريسفتلا» يف هاور يرعش دهاشو « 190١5( : ست) ةريغملا نب يلع : نع ىور

 : وه ىنثلا نب رمعم نع ("55

 . لاحملا ميظع ىدنلا ريثك د : جملا نصغ يف زتهي عبن عرف

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . ( )١١ مقرب ىضم دقو « راكب نب ريبزلا : هلعل

 ك1



 تامهبملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 )1841١( متيهلا نب ىلع نع -

 2ش ١/را : سن 9 بط )

 . ( ؟ذالال١او ؟؟ا/”ال و18919 : ست) مثيهلا نب ىلع : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 يلع نيبو هنيب يذلا خيشلا مهبأ هنأ كلذو « يربطلا ىلمآلا ميهاربإ نب ىنثملا : هلعل

 ست) مقرو «٠ لضفما نب رشب نع « 1890١( ست) مقر راثآلا يف تارم ثالث « مثيهلا نب

 ىقابب (7607 ست) مقر رثألا يف هب حرص دقو . رفعج ىبأ نبا هللا دبع نع (؟41700و 17

 . ملعأ ىلاعت هللاو «٠ يوق لامتحا ؛ دارملا وه نوكي نأ لامتحاف ؛ دانسإلا

 ٠©ه © 5 © © 2#

 (7؟08)نسحلا نب رامع نع - 6

 (شا١/راكؤ4 : بط)

 (شا١/رك : خت)و « ( ش١ /ر188 : ست)

 7707و "الو ١٠١7و 5484و ؟خ1و الو ؟الاو ؟”ه8 سق) يزارلا نسحلا نب رامع : نع ىور

 الككو ال54هو ال45و التو 5409و "04و "1١و همذخو هركو همزخو هداو ه45و ه44و هالالو ؟لا/لؤو 5594و "40و

 رو 54١١و 14١١و 1١١"هو 9١٠١ا"و ١١ظمذو ١٠١ا“و 5١١٠و ١١٠/و ؟ؤهو ؟هالو ةئةو ةا5و مل"ةو الاا"و

 و 491١و 441١و 471١و ١"ملظو 0١و ١"ؤو ١"ه5و !؟الهو ١؟5هو ١؟ههو )1١و ١١١99

 و 1814و 864١و ١الفهو 947١و 590١و ١؟"هو 5١1هو 571١و 45١١و 41١١و ١1١١و ١[ة"و 1

 ؟١لك ؟١ذلو 5١١ ا"و ١95١و !ةىكو !؟الفو 951١؟و 945١و ١؟4هو 944١و 974١و !١9 4و ا١ة1هو اهخخ

 و 5494و !١47و !4)الو 8١14و 4١71و 1١14و ١"11و ؟!145و 1155و ١9١7و ؟!194و 1١75و !١ئ8و

 و 5116هو ؟؟1/الو 55159و ؟"1١5؟و ؟5+هو !هؤ5و ؟هالمو !"هككو !؟هك١و !ههاو 15١١و !ها7١و 9

 و 543١و "ه١ 5و اله عدو "5501و ”41ا"و ”االاو _”لو5و "174١و 7”١؟هو لا ا1"و ")5١٠١و "واو مالكا

 و ؟"ة9الو الؤالاو ا"لؤهاو ا"لؤوهدو _"ةنفو ؟مككو 5845و "م19و اظالؤدو اظالهاكو ؟دمزكو ؟"كه18و ”"511/

 ر 1185و 1055و 58١1و :5١ل)و ٠١5ه5و 44١1و 44١1و ١5١5و 5١ #""و 5074و 7١5هو ؛١5ءازو عدده

 ور 1550و 1784و 1751و 9١41و ؛9١7و ١9١4و ١4الاو ١4ال١و 4١١1و 4157و ١١4مو 09١1و 1

 ؟امه



 و هالالو هددالو هد84و هؤ575و ه١45و ه:معو 5145و 4١51و 6١21و 5١01و هاههو هاو ةءالا

 و هؤ٠هو همزحالو همهكو همكدو هما١و ةالفئكو ةالالمو ةالكفو هالكاو ةالؤالو ةكحخعو هثقالو 6

 و ة5لءلو 50ىكو 5ءمزمو ”'الفو ”'دكو 5دالدو 5دا5و 5ععؤو هةكحذلو هكهكو ه؟141و هذاالو 9

 و 5604و 514الالو "15و 541595و ”54178هو 5ظكمو 5743و ؟الالالو 9151739 5514:9و "64١1و 1١" "الو 145

 و ا/0585و الما"ؤو الح7هو الكا 4و الددالو ةفحنو ةفكخو ةالفخو ؟ا/اظكو تا/للو ككاو 63و 0

 و ال5همو ال5ه0و ا/لكللهو الك75هو الكا5و الك56و ال4هاو الةءالو ال١4الو الالالؤو الالة الك؟١و الاكك

 و الالك6و الالدؤو الالا"ةو الالااو الالءوو الالءهو الالءاو الكذمو الكأكاو الكودو الكماو الكالاو الكك#

 و مل55و ١617و م'الالو 8195و 14١6و 15١8و ١1١8و الوالاو الثا7و الث5١و الالخكو الالذاكو الالى١

 ا517١هالو ١١هملو ١١1هالالو ؤالاككو مهو م64خكو م11/هو م558و مكاكو مكاو ملالفو ماهككو م1175

 . (07و لا9و ةكو المو الاثو 56/١ خت)و 75884و 8541/هو

 . ًاضيأ ٠ تامهبملا نم (8"4) مقر ةمجرتلا يف هيف لوقلا تلصف دقو

 ( ”5:87) برح نب دمحم نع

 (شا/را : ست : بط )

 .(3"؟ 140 (9"17؟154 : ست) برح نب دمحم : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور
 نب دمحم نع « ريسفتلا ٠ يف يربطلا جرخأ دقف ؛ دحاو نم رثكأ انه مهبملا لعلو

 نب ىنثملا ينثدح» : لاق ثيح . هنع « نيلجر نع « 1١١١( ست) مقر رثألا يف برح

 « .. ينوحاطلا جاجح نب قاحسإو ٠ يلمآلا ميهاربإ

 'انربخأ لاق قاحسإ انث لاق ىنثملا ينثدح 11١١ ( : ٠» : ست ) مقر رثألا يف لاقو

 . « سابع نبا نع شنح نع نارمع ىبأ نب دلاخ نع ةعيهل نبا انث لاق برح نب دمحم

 « ةويح انث : لاق . فوع نب دمحم انثدح ٠ :لاقف (55547” ست) مقر رثألا امأو

 نب بعك نب نمحرلا دبع نع « يرهزلا نع « يديبزلا نع برح نب دمحم انث : الاق « عيبرو

 مك



 تامهبملا باب ةع وبطملا ةدنسملا هبتك يف

 : هركذو ... : لاق هللا لوسر نأ نأ ع كلام نب بعك نع « كلام

 ثّدَحو » :لاق ثيح (17454 سآت) رثألا يف برح نب دمحم نع يوارلا مهبأ دقو

 رماع نب ةبقع نع ملسم نب ةبقع نع « ةعيهل نبا نع « برح نب دمحم نع . ثيدحلا اذهب

 1 : لاق لك يبنلا نأ

 نبا نع يوري يذلا برح نب دمحم نأ : يل نيبت « ديناسألا هذه ءارقتسا لالخ نمو

 جاجح نب قاحسإو « يلمآلا ميهاربإ نب ىنثملا : امه نيمهبملا لعلو « (يكلا) وه ةعيهل

 .ينوحاطلا

 دبع وبأ ينالوخلا ) وهف ( يديبزلا) نع يوري يذلا « رخآلا برح نب دمحم امأو
 هذه يف يذلا ماهبإلاب هل ةقالع الو . (يديبزلا بتاك  (شربألا) ب فورعملا  يصمحلا « هللا

 . ملعأ هللاو « ةمجرتلا

 هه م6 مه .ه ه

 (7؟147) ةلابز نب نسحلا نب دمحم نع 0١

 (شا/ر١ : ست : بط )

 . (537؟577" ست) ةلابز نب نسحلا نب دمحم : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور
 (518) مقرب (140 ست) مقر رثألا دنع هتمجرت تضم دقو « يريمنلا ةبش نب رمع هنظأ

 ةفيعضلاو« ةعطقنلا قيرطلا هذه ريغ نم نكلو « (نسح) « ثحبلا عضوم ثيدحلاو

 لاقو ٠ ةريره يبأ ثيدح نم (1451/144/11) « دنسملا » يف ىلعي وبأ هجرخأ ثيح : ًادج

 . « تاقث هلاجر » : (؟55/0ه) « عمجملا الا

 : بوقعي نب نمحرلا دبع ادع 2 نوقودص هلاجر نأ حيحصلاو : تلق

 مج هه ه

 ةقث

 (7؟١١771) ةعيبر نب دمحم نع - 467

 (شا/را١ : ست : بط)

 ا



 يربطلا خويش مجعم تامهبملا باب

 . 49911 ست)  يبالكلا وهو  ةعيبر نب دمحم : نع كور
 يربطلا رفعج وبأ : هنع ىور

 مقر رثألا يف وه امك « (”*4) مقرب مجرتملاو ٠ يناقلاطلا شادخ نب دومحم : هلعل

 ظ . هيفرط نمو هلماكب 18١( ست)

 (؟12865) ديزي نب دمحم نع  ؛ةا“

 ( شا /را“: ست :بط)

 (1814هو 4١18و 71445 ست) - يطساولا يعالكلا : وهو - ديزي نب دمحم : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 : نيلجر دحأ هلعل

 . !! حجرأ لوألاو . حارجلا نب عيكو نب نايفس : وأ ٠ ينارفعزلا دمحم نب نسحلا

 عضاوم ةرشع نم رثكأ يف امهيقيرط نم ( ديزي نب دمحم) نع « ريسفتلا » يف يربطلا جرخأ دقف
 (كا1 15و ١ةمحنو 154317و 1945و 191785 سشت) راثآلا يف امك هنع ينارفعزلا نع جرخأف

 (م810و 7145و ؟1519١/ ستر راثآلا يف امك هنع حارجلا نب عيكو نب نايفس نع جرخأو

 نأ نظأو . (1814و 7048و 85885 : ست ) راثآلا يف امك امهنيب ةطساولا مهبأو

 ةطساولا اهيف مهبأ يتلا راثآلا نأ تدجوف « ةقباسلا راثآلا تأرقتسا يننأل (ينارفعزلا) وه مهبملا

 نم « ( ينارفعزلا دمحم نب نسحلا ) نع « ثيدحتلاب اهيف حرص يتلا راثآلاب هبشأ « امهنيب

 . ملعأ ىلاعت هّللاو . اهراصتخاو « اهرصقو « ةرابعلا ةقد ثيح

 مقر عيكو نب نايفس ةمجرتو « (40) مقر ينارفعزلا ةمجرت تضم دقف لاح لك ىلعو

 . (؟18057ست) مقر رثألا يف ديز ىلإ (ديزي) نم هيبأ مسا فحصت دقو .اذه يباتك نم « (11)

 هه و هه هاه

 (؟1؟1/“١١) ناورم نع - 5

 (شار/را١ سق : بط)
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 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (؟١771 ست)  يرازفلا ةيواعم نبا : وهو  ناورم : نع ىور

 يربطلا رفعج وبأ : هفع ىور

 وأ « نارودلا ريثك دانسإ وهو !! حجرألا : وهو « يلمآلا ديمحلا دبع نب ورمع : هلعل

 .اذه يباتك يف امهيلكل تمجرتو قبس دقو . (26 ست) : يف امك يرسلا نب دانه

 همهم هه جه م

 )١54881( دلاخ نب ملسم نع - 6

 (ش"/ر'"” : ست : بط )

 . ١( 1561و ١5 خهال ست ) دلاخ نب ملسم : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور
 دبع نب سنوي : نانثا امهنأ نظلا بلغأو « دحاو قسن يف « دحاو نم رثك مهبللاأ هلعل

 ٠ . يشرقلا بهو نب هللا دبع نع « ىلعألا

 ةياور ةرشع يتنثا اهتدجوف « « ريسفتلا ٠ يف دلاخ نب ملسم تاياور تعبتت ينأ كلذو

 . حيجن يبأ نبا نع ؛ تاياور عست اهنم

 « دلاخ نب ملسم نيبو هنيب يذلاب « اهيف يربطلا حرص . تاياورلا هذه نم عبس

 . يبراحملا ديبع نب دمحم : وه (1404: ست) مقر رثألا يف دحاو خيش وهو

 ع( لمظعو 71574و "الاهالو 1917و 59١ : ست) مقر راثألا يف امك : ناخيشو

 نع دلاخ نب ملسم هيوري « اهنم ريخألا نكلو « بهو نبا نع « ىلعألا دبع نبا سنوي : امه

 . ميثخ نبأ

 رثألا يف امك ؛ ناسح نب ىيحي نع« ىلعألا دبع نب سنوي امه ناخيشلا نوكي دقو

 000296 سقر

 « ىنثلا ينثدح » : لاق ثيح ١14441( ست) مقر رثألا يف امك « خويش ةشالث : وأ

 . « دلاخ نب ملسم نع « ماشه انث : لاق « قاحسإ انربخأ : لاق

 يف لاقف نمحرلا دبع نب ءالعلا نع « نكلو مهئيبو « هنيب نيرخآ خويشب حرص دقو

 ك/



 نب قاحسإ انث : لاق ٠ يدادغبلا عيزب نبا انثدح و : (21448 ستر مقر
 . « ةريره يبأ نع « هيبأ نع « نمحرلا دبع نب ءالعلا نع « دلاخ نب ملسم نع . روصنم

 انث : لاق يذمرتلا نسحلا نب دمحأ انثدح » : (21444 ست) مقر رثألا يف ًاضيأ لاقو

 1 « ةريره يبأ نع « هيبأ نع ءالعلا نع « دلاخ نب ملسم انث : لاق « يندعلا ديلولا نب هللا دبع

 امهو « ًاضيأ امهنيب ةطساولاب حرص ًارثأ (000/1) ٠ خيراتلا » يف يربطلا هل جرخأ دقو

 ١ يشرقلا ةرامع نب دمحم انثدح : لاق ؛ يلصوملا برح نب يلع ينثدح » : لاقف . ناخيش

 . «.. لاق سابع نبا نع « ءاطع نع « جيرج نبا نع « دلاخ نب يجنزلا انثدح : لاق

 )1١587١( كيرش نب بيسملا نع -5

 ( شا" /ر'" : ست : بط )

 . (١/الا 7و 15875١ ست) كيرش نب بيسملا : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 : امهو ١ ادحاو اسيلو نانثا امهلعلو

 . مثيهلا نب يلع نع « ىلمآلا روصنم يبأ نب دمحم

 . مثيهلا نب يلع نع « يلمآلا ميهاربإ نب ىنثملا : وأ

 « ةياور ةرشع عبس اهتدجوف « « ريسفتلا ٠ يف كيرش نب بيسلا تايورم تعبتت دقلو

 نم ةثالث هل جرخأ دق هتدجوف ؛ « خيراتلا » يف اهتعبتتو . امهنيب نيذللا نييوارلا يربطلا مهبأ

 ترشأ نيذلا مهو « امهنيب ةطساولاب اهيف حرص دقو « «ريسفتلا» يف اهجرخأ يتلا « راثآلا

 .!! مجارت مهل دجن مل نمم اعيمج مهو . هالعأب مهيلإ

 وأ , نيمهبم نع يوري ام ًاريثكو « ريكانم بحاص « كورتم ؛ هسفن بيسلاو

 نم هتمجرت يف كلذ ليصفت رظناو .ةطقاس هتايورم ديناسأف اذه ىلعو « ءافعض وأ « نيلوهجم

 « ريبكلا مجعملا 0 رخآلا يباتك

 همه « هه © عه هه
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 تامهبملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 ةضفرف] يميمتلا ثراحلا نب باجنملا نع 4517

 (ش ١/ر4؟" : ست : بط)

 مو 70"ست) : يه « ةياور نيعبرأو نيتنثا يميمتلا ثراحلا نب باجنللا :.نع ىور

 همقو هالالو مامخو م1 مححو الاكو ةالهو هحذو همالو هالدو 44و 1545و 1475و 1455و ١4و الكو "ككو

 ١هعهو 15١159 ١؟ة4و 41١١و 1١١١و 4١١١و 44١١و ١6١١و 75١١و ١٠الدو 4١١٠و 55١٠و 18١١و ةؤ9و

 نب رشب نع اهعيمجو + ( 4111و 91/09و الا1و 11و الا ١ مىالو ةتككلو ا١ةخدو ١مدالو ١الك؛و

 كاحضلا ىتح انايحأو « انيح سابع نبا نع اهلصي ؛ كاحضلا نع . قور يبأ نع « ةرامع

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ :هنع ىور
 . بلاط ىبأ نب سابعلا : هلعلو

 . !؟ باجنملا نع « ةعرز يبأ نع ؛ يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا دبع : وأ

 اذه نع يربطلا َميِرْخَي ملو . !! قباسلا دانسإلاب هاور ؛ يرثأ ءزج هنأ رهاظلاو

 : ىه تارم ثالث الا باجنملا قيرط نم هتايورم يف دانسإلا

 ! اذه باجنملا الا قباسلا دانسإلا لاجر نم هيف سيل دانسإب يلك جورخ ؛ةرمد حا

 نب باجنم انث : لاق . بلاط يبأ نب سابع ينثدح ٠ : (5074 سد) مقر رثألا يف لاقف
 . رثألا ركذو «.. عفار نب ىيحي نع ليعامسإ نع « رهسم نب يلع انث : لاق « ثراحلا

 فرصت هنظأو ! ! - بوسنم ريغ (  نيسحلا) رشبو « باجنملا نيب لعج ؛ ةرمو - ؟
 2« نيسحلا انث : لاق باجنملا نع تثدح » : 0/١7 ست) مقر رثألا يف لاقف .!! اسنلا نسم

 . « كاحضلا نع « قور يبأ نع ةرامع نع رشب انث : لاق

 ىيحي نع يلامثلا ةزمح وبأ هخيش راصف هخيش خيشو !! رشب خيش رّيغت ؛ ةرمو - ؟

 نع ةرامع نب رشب انث لاق باجنملا نع تثدح » : 7١5( سق) مقر رثألا يف لاقف .! ليقع نبا

 . « ليقع نب ىيحي نع يلامثلا ةزمح يبأ

 )1١/ ناقتإلا» يف يطويسلاو 2« (١١؟١/4) « هريسفت » يف ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقو

 ىو



 . سابعلا نع (ها/ا/4 ست) مقر رثألا يف لاحلا وه امك هب حرصل ًادحاو

 دق قرطلا هذه رثكأ نأ يل نيبت ! مهقرط نم يربطلا جرخأ نيذلا نيمهبملل يعبتتبو

 ةلزان ديناسأ اهلك ديناسألا هذه نأو « اضيأ مهخويش ءامسأو هخويش ءامسأ اهيف يربطلا َمُهِبَأ

 .! اهعاطقنا نع الضف
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 (149) ةريون يبأ نب روصنم نع -

 (شا/را١: ست : بط )

 .(545: ست) ةريون يبأ نب روصنم : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 يذلا نكلو! (18/6 خت) يف امك ,. فلخ نع . دمحم : امه ناعباتتم نانثا مهبملا لعل

 : وه حيحصلاو « فلخو دمحم نيب (نع) ةظفل فيحصت هيف دانسإلا اذه نأ ينظ ىلع بلغي

 » يف وه امك « ةريون يبأ نب روصنم نع يوارلا ,« يدادحلا ئرقملا : وهو «٠ فلخ نب دمحم

 ةيادبلا ١ يف ريثك نبا ظفاحلا قاس دقو 2 )5١81/1180/5( « ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ

 رساي نب رامع لتقم ةصق قايس يف وهو « (18/) « خيراتلا » يف يذلا رثألا (؟07//0/0) « ةياهنلاو

 دمحم) : هلوأ ةفرعم يل ىنستي مل ثيحب « دنسلا لوأ عطتقا هنكلو  امهنع ىاعت هّللا يضر

 . هيلإ ةراشإلا تقبس امل ؛ يناثلا حجرأ تنك نإو !؟ (فلخ نب دمحم) مأ « (فلخ نع

 « ريسفتلا» يف ريثك نبا ظفاحلا :  ةمجرتلا عوضوم «  ريسفتلا » يف يذلا رثألا ركذو

 . دهاجم نع « فيصخ نع « ًاقلعم « (8/1)
 . دهاجم نع « رذنلا نبا قيرط نم « (1//51) « روثنملا ردلا ٠ يف ًاضيأ ىطويسلا هركذو

 «ه هه هاه «٠

 )١648( يوحنلا ميعن نع - 4

 ( ش١ /ر١ : ست : بط )

 ؟



 تامهبملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . ١15١95( ست ) يوحنلا ميعن : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . (559) مقرب ىضم دقو يزارلا ديمح نب دمحم : هلعلو

 درفلا « ميتيلا رثألا اذه ريغ « هبتك رئاس يف « يربطلا دنع اذه  يوحنلل فقأ ملو

 )١١91( دمحم نب ماشه نع

 (شا١/را١ : ست : بط )

 . /1١91( : ست) دمحم نب ماشه :_نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ :_هنع ىور

 اسيلو نامهبم ؛ دمحم نب ماشهو « يربطلا نيب رثألا اذه يف مهبملا نأ نظلا بلغأو

 رثألا دنع « باتكلا اذه نم )١( مقر ةمجرت  ةماسأ يبأ نب دمحم نب ثراحلا : امه ًادحاو

 ليزن ٠ يرصبلا « مهالوم « يمشاهلا «٠ يشرقلا ٠ عينم دعس نب دمحم نع  (ا/الا"ه ست ) مقر

 « تاقثلا رابكلا ظافحلا دحأو . « ىربكلا تاقبطلا» بحاصو « يدقاولا بتاك « دادغب

 ٠١( 41 ست) مقر رثألا دنع «ريبكلاو ريغصلا نيمجعملا» يف هل تمجرت دقو . نيرحبتملا

 لماكب «خيراتلا» نم عضاوم ةعبس نم رثكأ يف ء رثألا اذه يف نيمهبملاب حرص دقو

 : عضاوملا كلت لك يف لاقف « دانسإلا

 نب ماشه انثدح لاق دعس نب دمحم انثدح لاق دمحم نب ثراحلا ينثدح دقو »

 اذهب اهعيمج يف نتلا قوسي مث : لاق سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبأ ينربخأ لاق دمحم

 . قباسلا دائسإلا

 اهّتبثأ ثيح ٠ عضاوملا كلت ةفرعمل (74) مقر ةماسأ يبأ نب ثراحلا ةمجرت رظناو

 . كانه اهلك

 مو عم عه © ه«

 (79117) ميشه نع-

 07“ ؟



 . 53 ست ) يطساولا يملسلا ريشب نب ميشه : نع كور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور
 يذلا رثألاو . هيبأ نع ؛ لبنح نب دمحأ نب هللا دبع : !دحاو ال نانثأ امهلعل

 انث : لاق « ميشه نع تئدُح » : هيف لاقو (710ست) مقرب « ريسفتلا ١ يف يربطلا هجرخأ

 . « ةنس نونامث بقحلا » : لاق « ورمع نب هللا دبع نع « نوميم نب ورمع نع « جلب وبأ

 /؟) « لاجرلا ةفرعمو للعلا » يف دمحأ مامإلا نب هللا دبع هجرخأ يذلا رثألا نيع وه

 2 جلب وبأ انربخأ : لاق « ميشه انثدح : لاق « يبأ ينثدحا : هيف لاق يذلاو 0و

 . « ةنس نونامث بقحلا » :لاق هنأ « ورمع نب هللا دبع نع « نوميم نب ورمع نع

 نم  هتمجرت نم مولعم وه امك  ةلبانحلا نيبو هنيب ناك امل « امهمهبأ يربطلا لعلو

 ةمئألا مامإ ؛ ملظلا اذهب مهيلع دهشو . هيلع لوخدلا نم سانلا اوعنمو , هيلع هوعقوأ ملظ

 باتكلا اذه ةمدقم يف « يربطلا ةمجرت يف كلذ انلصف امكو « (ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم)

 . ملعأ ىلاعت هللاو عيمجلا هللا محرو !! (90/-55 ص)

 » : لاقف دوعسم نبا نع ( "م0/هد5/5)« كردتسملا ٠ يف ًاضيأ مكاحلا هجرخأ دقو

 4 ابأقحأ اهيف نيثبال آل :ىلاعت هلوق يف دوعسم نبا نع « نوميم نب ورمع نع « ملب وبأ انثدح

 « هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه » : مكاحلا لاق مث . « ةنس نونامث بقحلا » : لاق

 (؟١197١) ناميلس نب دقاو نع -

 (شا١/را١ : سق : بط )

 . 5١95٠١( : ست ) ناميلس نب دقاو : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور
 يننأ ثيحو . كلذ ُمُتَحُت ناميلس نب دقاو اهيف يتلا ةقبطلا نأل دحاو نم رثكأ امهلعل

 أ



 تامهبملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 يدي نيب يتلا ثيدحلاو مجارتلا بتك يف ركذ وأ ؛ ةمجرت ىلع ( ناميلس نب دقاو) ل فقأ مل
 نب دمحم انثدح و : لاق ثيح « )١١1/50/18( « ريبكلا مجعملا » يف يناربطلا هاور ام ىوس

 نامثع انث ٠ ناميلس نب دقاو انث « يفعجلا يلع نب نيسح انث « يبأ انث « هيوهار نب قاحسإ

 يف افكتعم دي هللا لوسر ناك : لاق « كلام نب فوع نع « هيبأ نع « يناسارخلا ءاطع نبا

 انعم موقي نأ بحأ نم » : لاق « نيرشعو ثالث ةليل ناك نأ املف « ناضمر نم رخاوألا رشعلا

 (ةبيتق) لإ هعم تيشمف ١ فرصنا مث ١ ليللا ثلث ىضقنا ىتح « « يماقم مقيلف « ةليللا هذه

 لاقف !؟ ةليللا هذه انب تمق ول ! هللا لوسر اي : انلقف  هتيب ىلإ هلعلو ؛ لصألا يف اذك

 مامإلا - (عم) حيحصلاو . لصألا يف اذكه عد موقي نأ ئرما بسحب » : هل هللا لوسر

 . « . ةليل مايق هل بسحي فرصني ىتح

 (17177217) دايز نب ىيحي نع 45

 (شا/را4١ : ست : بط )

 و 15194و ١ه1ه4و ١؛”84و ؟الآال ست)- ءارفلا : وه دايز نب ىيحي : نع ىور

 ( ؟الالاتو "انكر ؟١ة114و "ا مفمو !مللالو !؟9891و ؟1؛ة5و !١851و !7؟؟١الو 44

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 ثيحو « امهنيب ةطساولا ماهبإب الإ ءارفلا نع ةياور ىلع يربطلل فقأ مل يننأ ثيحو

 ةطساولا نوكي نأ نكمي نم فرعأ مل « « ريسفتلا » ريغ يف هنع ةياور ىلع هل فقأ مل يننأ

 . امهنيب مهبلا

 (197170) ةدئاز يبأ نب ىيحي نع - 5

 ( شا" / رك : ست) : بط )

 مداردو 79941 ”006و 1991/4و 19917١ ست) ةدئاز يبأ نب ىيحي :_نع ىور

 . 0٠0٠06"( ست) ةلاضف نبا كرابمو ( 4١1١5و

 ؟ب.ه



 : مه ةعبرأ نم دحاو مهبملا لعلو

 : وأ . ("50) ىميمتلا يرسلا نب دانه يرسلا وبأ - ١

 : وأ ( 4١7 ) ؛ ينادمهلا ءالعلا نب دمحم بيرك وبأ - ؟

 "٠ - يعافرلا ديزي نب دمحم ماشه وبأ « ) ) 4١7وأ :

 . )1١9( ةدئاز يبأ نب ىيحي نب ايركز « ةدئاز وبأ « هنبا - ؛

 )١10( نم رثكأ هجرخأ ىتح « ةدئاز يبأ نبأ ثيدح جارخإ نم ؛ يربطلا رثكأ دقف

 اهلك « ( تارم تس) ةدئاز يبأ نبا نيبو هنيب يذلا مهبأ هنكلو. هخويش نم ةدع نع «ةرم

 هجرخأ يقابلاو « "”*:.06.06 : ست) ةلاضف نب كرابم قيرط نم هجرخأ . ادحاو الإ دانسإلا اذهب

 دقو . (١؟هالالو « +١١55 : ست ) راثآلا يف وه امك . دهاجم نع « جيرج نبا قيرط نم

 . هنع يرسلا نب دانه قيرط نم هجرخأ

 . ةدئاز يبأ نب ىيحي نب ايركز هنباو ١ يعافرلا ماشه يبأو ٠ بيرك يبأ قيرط نمو

 نذؤم سبلح وأ ؛ حيجن يبأ نبا «٠ جييرج نباو « ةدئاز يبأ نبا نيب لعجي انايحأو

 . ًادلاخ ٠ دهاجمو جيرج نبا نيب لعجي انايحأو . ةيلع نبا دجسم

 (7؟٠919) نيسح نب نايفس نع . نوراه نب ديزي نع 6

 ( شا /ر'؟ : ست : بط )

 . (575941414و 7١97١ ست ) نوراه نب ديزي : نع ىور

 يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 و ١؟4١الو 954١١و 938١٠1و ١٠ا/؟8) يف امك « عيكو نب نايفس : وهو طقف دحاو هلعل

 نبا : وهو  ىنثملا : وأ ١015040 1171) يف امك ٠ يلع نب ورمع : وأ ع (170لهو 4

 . ("ه77) : يف امك ؛ ىسوم نب دهاجم : وأ : (14977) يف امك « ميهاربإ

 (50549) يف امك ,« هنع . قاحسإ نع « ىنثملا : ناعباتتم نانثا امهلعل وأ

 بود



 تامهبملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 )١4817( يروثلا نايفس نع . نوراه نب ديزي نع -5

 (شا١ /را١ : ست : بط )

 . ١489( ست) نوراه نب ديزي : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور
 (81414و 8178) يف امك راشب نب دمحم وأ (484) يف امك ىسوم نب دهاجم : هلعل

 )"١١١١( ناسح نب ماشه نع . نوراه نب ديزيب نع - 51

 (شا/را١ : ست : بط )

 #١٠١٠١(. ست) نوراه نب ديزي : نعيكور

 يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 )5١١١8( : يف امك « ىئارفعزلا دمحم نبا وهو  نسحلا : هلعل

 (7517؟) ليعامسإ نع . ديبع نب ىلعي نع 4

 (شا/را١ : ست : بط )

 . (؟55171 : ست ) ديبع نب ىلعي : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور

 . يطامنألا جاجحلا نب قاحسإ نع « يلمآلا ميهاربإ نب ىنثملا : ناعباتتم انثا امهلعلو

 ليعامسإ : وه ( 7١77 : ست ) مقر رثألا اذه يف ديبع نب ىلعي هنع يوري يذلا نأل

 : امهنيبو اذه ىلعي قيرط نم رثأ نم رثكأ يربطلا هنع يوريو دلاخ يبأ نبا

 . ( 5017 : ست) مقر رثألا يف امك « بيرك وبأ

 . ( 5١9١5 : ست ) مقر رثألا يف امك « عيكو نب نايفسو

 . ( 55415 : ست ) مقر رثألا يف امك « ىنثملا نب دمحمو
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 يربطلا خويش مجعم



 نيرثألا يف امك . هنع . يطامنألا اجحلا نب قاحسإ نع « يلمآلا مي ميهاربإ نب ىنشملاو

 .( 88١٠و ١٠١6١5 : سق) مقر

 (80:04) ربيوج نع . ديبع نب ىلعي نع 8

 (شا١/را١ : ست : بط )

 . 602١05( : ست ) ديبع نب ىلعي : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ : هنع ىور
 « ىلعي هيوري يذلا ( 5005 : ست ) مقر رثألا يف امهنيب ةطساولا يربطلا مهبأ دقو

 ميهاربإ نب ىنثملا : امهو 1١945( ست ) مقر رثألا يف امهنيب ةطساولاب حرصو « ربيوج نع
 . اضيأ يلاوتلا ىلع يطامنألا جاجحلا نب قاحسإ نع « يلمآلا

 « ًاقباس اهتسرد يتلاو ٠ نيمهبم اهيف يتلا قرطلا ةرثكلو ء ةهج نم ببسلا اذهلو
 نب قاحسإ نع يىلمآلا مي ميهاربإ نب ىنثملا ) اهيف نيمهبملا نوكي نأ ةيلامتحا اهلالخ نم يل نيبتو

 نع يلمآلا مي ميهاربإ نب ىنثملا : :امه ًاضيأ انه نْيَمهبلا نوكي نأ َمّْجَرَأ ينإف ( يطامنألا جا اجحلا

 . يطامنألا جاجحلا نب قاحسإ

 ةاورل ريبكلا مجعملا  رخآلا يباتك يف ( ديبع نب ىلعي) ةمجرت يف اضيأ كلذ تنيب دقو

 . كانه عجاريلف « ريرج نبا

 (؟84)  مالس نب مساقلا وهو  ديبع يبأ نع 4٠

 (ش ١/رال : ست : بط )

 (1؟551١و 5858و ”"هملو 5515و 814"9هو 7؟41و ؟"9 ست) مالس نب مساقلا ديبع يبأ :نع ىور

 . يربطلا ريج نب دمحم رفعج وبأ :هنع ىور

 . باتكلا اذه نم )4١( مقر هتمجرت عجارو . يبلعثلا فسوي نب دمحأ : وه مهبملا

4 



 تامهبملا باب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (7؟740) - ىنثملا نب رمعم وهو  ةديبع يبأ نع 0١

 ( شا / رك : ست : بط )

 ( "559١و ؟؛اة4و ؟814الو 14١7و ١١ هلكو 094١" ست) ىنثملا نب رمعم ةديبع يبأ :_نع ىور

 . يربطلا ريج نب دمحم رفعج وبأ :هنع ىور

 دقو « ةريغلا نب يلع : وهو . امهدحأب يربطلا حرص دقو « ناعباتتم « نانثا امهلعل

 يف اهضعب ىلإ ترشأ « ةرم نيرشع وحن ماهبإلاب « ريسفتلا » يف هنع يربطلا ةياور ترركت

 « ريبكلا مجعملا ٠ يف ىنثلا نب رمع « ةديبع يبأ ةمجرت

 ٠ يربطلا نيب مهبملا ةمجرت يف كلذ تنيب امك ؛ راكب نب ريبزلا : وه يناثلا لعلو

 . بابلا اذه نم . (455) مقر ةريغمللا نب ىلعو

 (18599) ريرضلا ةيواعم يبأ نع - 1

 (شا/را١ :.ست : بط )

 . (1544 ست) ريرضلا ةيواعم يبأ : نع ىور

 . يربطلا ريج نب دمحم رفعج وبأ :هنع ىور

 55 يكلا 2 غئاصلا - ديز : ليقو - ديزي نب يلع نب دمحم : ناعباتتم نانثا امهلعل

 . روصنم نب ديعس نع «  روصنم نب ديعس ننس ٠ ةيوار

 روصنم نب ديعس هجرخأ - همامتب - ًائتمو ؛ ًادنس رثألا نأ ؛ ماهبإلا اذه نييبت ببسو

 « ريبكلا « ريغصلا نيمجعلا ٠ يف نيمهبملل تمجرت دقو . (201/07/6) « ننسلا ٠ نم ريسفتلا باتك يف

 (19491737) فسوي ىبأ نع 4

 (شا/را١ : ست : بط )

 . (19477 ست) فسوي ىبأ :_نع ىور

1 



 يربطلا خويش مجعم تامهبملا باب

 يربطلا ريج نب دمحم رفعج وبأ :هنع ىور

 : هخيشو يكلا ٠ دابع ىبأ نب قاحسإ نب بوقعي : هلعلو ٠ هفرعأ مل , فسوي وبأ

 لوهجم : يرصملا نابأ نب ىيحي نب ايركز :  هلعلو هنود نمو «٠ كورتم - فيرط نب دعس -
 ش . فوقوم رثألاو « هفرعأ مل

 15 يدهم نبأ نع -

 (شا١/ر١ : ست : بط )

 »١٠١١9(. : ست) يدهم نب نمحرلا دبع :_نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ :_هنع ىور
 .جاجحلا نب قاحسإ نع 2 ميهاربإ نب ىنثللا : امه . ناعباتتم نانثا امهلعلو

 ىلع يه . عضاوم ةدع يف ةملس نب دامح نع . يدهم نب نمحرلا دبع ىور دقو

 : باتكلا يف اهدورو بسح اهبيترت

 يعافرلا ديزي نب دمحم ماشه وبأ : هنع اهيوري ( 0841و 0171١ : ست)

 . يلع نب ورمع : هنع اهيوري ( 188١٠و ٠١ 450و 8٠١74 : سترو

 جاجحلا نب قاحسإ نع « ميهاربإ نب ىنثلا : هنع اهيوري 1١١7١( : ستق)رو

 . عيكو نب نايفس : هنع اهيوري ( 11840و ١1514 : ست)و

 ام اريثك هتدجو ؛ مهمهبأو يربطلا مهنع ىور نمم « نيمهبللا نم ريثكلا ءارقتسابو

 باتكلا نم . امهيعضوم يف امهل تمجرت دقو «  قاحسإ نع « ىنثلا «  نيخيشلا نيذه مهبي

 . بآلاو عجرملا . هدحو هيلإو ٠ باوصلاو قحلاب ملعأ ىلاعت هللاو

 )١4168( ىنامحلا نع- ؛/ه

 (شا١/را١ : ست : بط)

 محد



  اهتسُح هللا لأسن ب ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 (14198 ست) نارهم نب ديمحلا دبع نب ىيحي : وهو - ينامحلا : نع ىور

 . يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ :_هنع ىور

 . يعيبسلا ديزي نب نيسحلا : هلعل

 نكمي الو « نارهم نب ديمحلا دبع نب ىيحي :وه « ميشه نع يوري يذلا يئامحلاو

 ىلع وهو ؛ رخآ وار امهنيب نوكي نأ الإ ( 7؟8) ةئس هتافو مدقل « هنع يوري نأ يربطلل

 (ميشه) نع ةياور ىلع اذه يئامحلل فقأ ملو . ملعأ هللاو « يعيبسلا ديزي نب نيسحلا حجرألا

 . رثألا اذه يف الإ

 « دهاجم نع « ةنسلا حارشو « نيثدحملاو « نيرسفملا نم دحاو ريغ هدروأ رثألاو

 . دانسإ نود اقَلَعُم ٠ امهريغو « ديز نباو

 هععمم

 ادع  ةاورلا عيمج مجارت اهيليو هتنوعمو ىلاعت هّللا لضفب باتكلا نم لوألا مسقلا مجارت تمت

 ماركلا ةباحصلا

 يف يرب ربطلا مهل ىور نيذلا

 « ةئسلا حيرص هو « «راثآلا بيذهت »١و « « خيراتلا »و « « ريسفتلا »

 . ةئملو لضفلا بر دمحلا هللو

 ةسمخ ) يلاوح  فالآلا تارشع ةسارد دعبو  ةملك نم انل دبال ناك نإ  ًاريخأو

 نع ةيورملا , ةصاخو راثآلا هذه انل تلصوأ يتلا « ديناسألا هذه نمو (  رشأ فلأ نيعبرأو

 خويش ىتح وأ , هخويش مهبأ ام اذإ يربطلا نأ يل نيبت دق هنإف ٠ يربطلا خويش نم نيمهبلا

 : مهبي هنإف «٠ هخويش

 . يطامنألا جاجحلا نب قاحسإ نع يربطلا يلمآلا ميهاربإ نب ىنثملا

 نيييربطلاو ٠ نييلمآلا ! هدلب خويش رئاسلو « امهل هماهبإو هتيمعت ببس لعلو « بلاغلا ىلع

 يف مهنع بتك ام لوأ بتك هنأ كلذو « ملعلا يف همدق خوسر لبق « مهنع ةميدقلا هتباتك وه

 ١ذ.م



 يربطلا خويش مجعم  اهنسُح هللا لأسن # ةمئاخلا

 كلت يف مهِتيِصَو مهترهش عذت الو ءراطقألاو راصمألا ىلإ « ملعلا بلطل هتلحر لبقو « هرغص

 مهعمس نم الإ ثيدحلاو ملعلا لهأ نم مهقرعي ملف كلذ دعب يربطلا اهباج يتلا ةبحرلا قافآلا

 نع يربطلا هاقلت ام مهنم هعمس وأ « مهنع هبتك ام كلذ دعب قفاوف « مهنع بتكو « مهيقلو ؛

 ”ملعأ ىلاعت هللاو . راصمألاو راطقألا رئاس نم « هدلب ريغ يف نيفورعلا نيروهشلا هخويش نم مهريغ
 ةسمخ) وحن مهددعو « مجارت ىلع مهل رفظن مل نمع هتياور يف يربطلا تيأر ينإ مث

 , مهئامسأ نم بيرق وه امب « مهبسني وأ ٠ مهينكي وأ , مهيمعي وأ « مهيمسي ًاخيش (نيسمخو
 وأ « كش مهنم هعامس يف نوكي ثيحب « هنم مدقأو « ربكأ نونوكي دقو مهباسنأ وأ ؛ مهانك وأ

 خيش برقأ ىلإ مهبرقأ نأ ًادهاج تلمع دقو . رظن مهنم هعامس يف نوكي ثيحب هنم رغصأ

 . دارملا وه نوكي نأ لمتحي

 سيل رومأ ةثالث » :  ىلاعت هللا همحر  دمحأ مامإلا نع ةروهشلا ةلوقملا نم مغرلابو

 نأل  دانسإ يأ-؛ لصأ اهل سيل  ىوريو ٠ يزاغلاو « محاللاو « ريسفتلا : دانسإ اهل

 .47/1*0) « ةيميت نبا ؛ مالسإلا خيش ىواتف عومجم » يف اذك . ليسارملا اهيلع بلاغلا

 ؛ اهديناسأ حصت مل يتلاو « اهانسرد يتلا راشآلا هذه نم ةرثاكلا ةرثكلا نأ مغربو

 عومجمب اهنأ الإ لاضعإ وأ ٠ لاسرإ وأ « ماهبإ وأ ؛ عاطقنا وأ « ةراكن وأ ٠ ذوذش وأ « فعضل

 تناك نمم « ناسحإب مهيعباتو « نيعباتلاو ةباحصلا نم « ليوأتلا لهأ نم اهاهتنم ىلإ اهقرط
 « رئاظنلاو هوجولا ةفرعم لالخ نم ؛ ةياردو « ةياور هللا باتك ليوأت ةفرعم يف ةخسار ٌمدق مهل
 , ءاوهألاو عدبلا نع دعبلاو ٠ ةيوطلاو ةرطفلا ةمالسو « لوزنلا بابسأو « ةيبرعلا ةغللا بيلاسأو

 مسنلاو ةيثيدحلا ءازجألاو « ريسفتلا بتكل مهتياور نع ًالضف « راثآلاو ننسلاب لمعلاو « ملعلاو

 تايورملا كلت ىور نم نادلب نيب عساشلا دعبلا عم ه يلامألا م ةيثالمإلا سلاجملاو « ةيرثألا

 ىلع بذكلا ىلع مهؤطاوت اهعم ليحتسي امم تاياورلا نم فولألا تارشع تغلب يتلاو « ةريثكلا

 ىلوت دق ىلاعت هللا نأو اميس ؛ هناحبس هنم ٍةدارم ريغ هللا مالكل ناعم قالتخاب « هلوسرو هللا

 . « نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحن انإ ) : ىلاعتو « هناحبس هلوقب ناعمو ًاظافلأ هباتك ظفح
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 مالك ليوأتل ٠ ةحيحصلا يناعملا توبث يف ككشي نم . ةهبشو ةلوقم عفدي كلذ لك

 برقأ وه « يرثألا ريسفتلا ىقبيسو « اهرثكأو لب ؛ اهديناسأ ضعب فعض ببسب « ىلاعت هللا

 نإف ر : ىلاعت هلوق نم دارما وه ىقبيسو ىلاعت هللا مالك نم ةدارملا يناعملل ًائايبو ةحص ريسافتلا

 وهو هللا مهكيفكيسف « قاقش يف مه امنإف اولوت نإو . اودتها دقف هب متنمآ ام لثمب اونمآ

 . © ميلعلا عيمسلا

 ليبس ريغ عبتيو ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو آ: ىلاعت هلوقو

 6 اريصم تءاسو منهج هلصنو كوت ام هلون نينمؤما

 « هعم هلثمو نارقلا تيتوأ »: هي هلوقو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 هللا قيفوت دعبو ؛ بوساحلا زاهج ىلع هعبطو « هقيسنتو « هفصو « « مجعملا » اذه ةباتك نم ءاهتنالا مت

 ءاقلبلا نامع يف « هيتاك يدي « هتناعإو

 مال ةئس زومت نم لوألل قفاوملاو ءاه 4١؟؟ ةنس يناثلا عيبر ٠١ دحألا موي ىحض

 ىرخأ ةرم هيف رظنلا ةداعإو « هتعجارم نم ءاهتئالا متو

 م 5٠١4 ةنس رايأ “١٠ قفاوملو ءاه ١478 ةئس يناثلا عيبر “ دحألا موي ىحض

 يفلسلا يرثألا يجولافلا ةدايز يلع دمحم نب مركأ « ىلع دمحم وبأ بتكو

 . نيمآ هيبحمو هبابحأو هتيرذو هجوزو هخياشمو هيدلاولو هل هللا رفغ



 يربطلا خويش مجعم عجارملا درس ةديرج

 ةفورعم ةطوطخم مدقأ يهو . سنوت  نييورقلا ةعماج ةطوطخل « ةيناطيربلا ةروصلا

 وحنب فلؤملا ةافو دعب يأ « ةيرجه 94١" ةنس ىلإ اهخسن خيرات ريشيو « ايندلا يف ٠ باتكلل
 . طقف ةنس نينامثو ىدحإ

 مهنع ىور نيذلا ريرج نبا يربطلا ةاورل ريغصلا مجعملا  ةدايز دمحم نب مركأ  يرثألا

 . طوطخم اه ٠٠١١ ةنسلا حيرصو راثآلا بيذهتو خيراتلاو ريسفتلا يف

 مهنع ىور نيذلا ريرج نبا يربطلا ةاورل ريبكلا مجعملا  ةدايز دمحم نب مركأ  يرشألا

 . طوطخم  ه ٠٠١١ ةئنسلا حيرصو راثآلا بيذهتو خيراتلاو ريسفتلا يف

  ةماقتسالا راد  دواد يبأل هتالاؤس - يدادغبلا يلع نب دمحم ديبع وبأ - يرجآلا

 . يوتسبلا ميلعلا دبع - ١ط ١4١18 - ةمركملا ةكم

 ةيمالسإلا ةعماجلا  دواد يبأل هتالاؤس - يدادغبلا يلع نب دمحم ديبع وبأ - يرجآلا

 . يرمعلا مساق ىلع دمحم ١ ط 149  ةرونملا ةنيدلا -

 تاساردلاو ةيملعلا ثوحبلل ينابلألا مامإلا زكرم  ةيفلسلا ةلاصألا ةلجم - ةلاصألا

 . (؛4و ؛"و ؟؛) دادعألا  ةيجهنملا

 يف ةيهانتلا للعلا  يرصبلا يلع نب نمحرلا دبع نيدلا لامج جرفلا وبأ - يزوجلا نبا

 . سيملا ليلخ - ١ ط_ ١40  توريب  ةيملعلا بتكلا راد  ةيهاولا ثيداحألا

 نيكورتملاو ءافعضلا  يرصبلا يلع نب نمحرلا دبع نيدلا لامج جرفلا وبأ - يزوجلا نبا

 . ىضاقلا هللا دبع - ١ ط ١405 - توريب  ةيملعلا بتكلا راد -

 راد  ةوفصلا ةفص  يرصبلا يلع نب نمحرلا دبع نيدلا لامج جرفلا وبأ - يزوجلا نبا

 . هقيفرو يروخاف دومحم  "ط ١406 توريب  ةفرعلا

 - فالخلا ثيداحأ يف قيقحتلا دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ - يزوجلا نبا

 . ىندعسلا دمحم ديمحلا دبع دعسم ا١ط- ١41١5  توريب  ةيملعلا بتكلا راد

 لامكإ ةلمكت  يدومحملا متفلا يبأ نب دمحم نيدلا لامج دماح وبأ- ينوباصلا نبا

 .١3ط ب ١405 ةرونملا ةنيدملا  مكحلاو مولعلا ةبتكم  لامكإلا
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 نب يلعل ةبيش يبأ نبا تالاؤس  رفعج نب هللا دبع نب يلع نسحلا وبأ  ينيدملا نبا

 . رداقلا دبع هللا دبع قفوم - ١ ط ١1١4  ضايرلا  فراعملا ةبتكم  ينيدملا

 - بتكلا ملاع  ةمهبلا ءامسألا ضماوغ  كللا دبع نب فلخ مساقلا وبأ - لاوكشب نبا

 ش ش هقيفرو « ديسلا نيدلا زع- ١ ط ١407 توريب

 فلتؤملا نع بايترالا عفر يف لامكإلا  رفعج نب هللا ةبه نب يلع رصن وبأ  الوكام نبا

 . ١ط- ١41١ توريب  ةيملعلا بتكلا راد  ىنكلاو ءامسألا يف فلتخملاو

 ىلع ماهوألا رمتسم بيذهت يلع نب رفعج نب هللا ةبه نب يلع رصن وبأ  الوكام نبا

 . نسح يورسك ديس  ١ط ١41١  توريب  ةيملعلا بتكلا راد  ماهفألا يلوأو ةفرعملا يوذ

 باحصأ ركذ يف دشرألا دصقملا  يلبنحلا دمحم نب ميهاربإ نيدلا ناهرب  ملفم نبا

 . نيميثعلا ناميلس نب نمحرلا دبع - ١ ط ١41١  ضايرلا  دشرلا ةبتكم  دمحأ مامإلا

 ةبتكم مزح نبا مهيف ملكت نيذلا ةاورلا ءامسأ ديرجت  هقيفرو دومحم رمع  رمع وبأ

 .-8١ط- ١508 ءاقرزلا  رانملا

 نب جاجحلا نم افوخ اوفتخا نيذلا نيراوتملا - ديعس نب ينغلا دبع دمحم وبأ- يدزألا

 . ناملس دومحم نسح روهشم ١ ط ١51١  قشمد - ملقلا راد  يفقثلا فسوي

 - توريب  ةفرعملا راد ةناوع يبأ دنسم  قاحسإ نب بوقعي ةناوع وبأ - ينيئارفسألا

 . يقشمدلا فراع نب نميأ - ١ط 7 6

 مكحلاو مولعلا ةبتكم  هخويش يماسأ يف مجعملا  ميهاربإ نب دمحأ ركب وبأ  يليعامسإلا

 . روصنم دمحم دايز - ١ ط ١41١ ةرونملا ةنيدلا -

 - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد  أطوملا  يندملا سنئأ نب كلام هللا دبع وبأ - يحبصألا ا

 . يقابلا دبع داؤف دمحم  ةرهاقلا

 - ةفرعملا راد  ملسم حيحص لاج - هيوجنم نب يلع نب دمحأ ركب وبأ  يناهبصألا

 . يثيللا هللا دبع - ١ ط - -/١1407 توريب

 . اهيلع نيدراولاو ناهبصأب نيثدحملا تاقبط  يراصنألا نايح نب دمحم وبأ  يناهبصألا
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 ب ةمصاعلا راد  ةمظعلا  نايح نب رفعج نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ  ىناهبصألا

 . يروفكرابملا سيردإ دمحم نب هللا ع ضر - ١ ط- ١5٠08 ضايرلا

  باتكلا راد  ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ - يناهبصألا

 . ؛ط - ١4١08 - توريب - يبرعلا

 ءاضيبلا رادلا  ةفاقثلا راد  ءافعضلا  دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ - يناهبصألا

 . ةدامح قوراف- ١ط- - ١4065

 ةبتكم  ةفينح يبأ مامإلا دنسم  دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ  يناهبصألا

 . يبايرافلا دمحم رظن ١ ط ١410  ضايرلا  رثوكلا

 ىلع جرختسلا دنسملا  قاحسإ نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ  يناهبصألا

 . يعفاشلا نسح دمحم ١ ط ١419 توريب  ةيملعلا بتكلا راد  ملسم مامإلا حيحص

 - ضايرلا  ةبيط راد  ةوبنلا لئالد  يميتلا لضفلا نب دمحم نب ليعامسإ  يناهبصألا

 , دادحلا دمحم دمحم -١ط ا 8

 بتكملا  دواد يبأ ننس حيحص  نيدلا رصان دمحم نمحرلا دبع وبأ  ينابلألا

 . هسفن - ١1١05  توريب  يمالسإلا

 يمالسإلا بتكملا  هجام نبا ننس حيحص  نيدلا رصان دمحم نمحرلا دبع وبأ - ينابلألا

 . هسفت - ١10109 توريب

 رمالسإلا بتكملا - يذمرتلا ننس حيحص  نيدلا رصان دمحم نمحرلا دبع وبأ - ينابلألا

 . هسفن - -١1١08 توريب -

 يمالسإلا بتكملا  يئاسنلا ننس حيحص  نيدلا رصان دمحم نمحرلا دبع وبأ - ينابلألا

 . هسفن - ١104 - توريب -

 ج ) ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس  نيدلا رصان دمحم نمحرلا دبع وبأ - ينابلألا

 هسفن ١47١ - ضايرلا  فراعملا ةبتكم - ( 5
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 ج) ةعوضولاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس  نيدلا رصان دمحم نمحرلا دبع وبأ  يئابلألا

 . ىلاعت هلا همحر خيشلا ةطوطخم لصأ - ( ١

 يمالسإلا بتكملا - يئاسنلا ننس حيحص - نيدلا رصان دمحم نمحرلا دبع وبأ - ينابلألا

 ش . هسفن - 1404 - توريب -

 قافآلا راد  راثآلاب ىلحملا - يرهاظلا مزح نب دمحأ نب ىلع دمحم وبأ_ يسلدنألا

 . يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل - توريب  ةديدجلا

 - ركفلا راد  راثآلاب ىلحملا  يرهاظلا مزح نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ_ يسلدنألا

 . يرادنبلا رافغلا دبع - توريب

 راكفألا تيب  عادولا ةجح  يرهاظلا مزح نب دمحأ نب ىلع دمحم وبأ_ يسلدنألا

 . يمركلا بيهص وبأ - ١ ط - ١418 - ضايرلا - عيزوتلاو رشنلل ةيلودلا

 هل جرخ نمل « حيرجتلاو ليدعتلا دعس نب فلخ نب ناميلس ديلولا وبأ  يجابلا

 .نيسح ةبابل وبأ - ١ ط ١105 ضايرلا  عيزوتلاو رشنلل ءاوللا راد  حيحصلا يف يراخبلا

 ريثك نبا راد رصتخملا حميحصلا عماجلا  ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ - يراخبلا

 . اغبلا بيد ىفطصم *  ط -/١409  ةماميلا

 بلح - يعولا راد  ريغصلا خيراتلا  ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ  يراخبلا

 . دياز دومحم ١ ط7 8

 - ضايرلا  فراعملا راد  دابعلا لاعفأ قلخ  ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ  يراخبلا

 . ةريمع نمحرلا دبع 2 4

 ' توريب  ركفلا راد  ريبكلا خيراتلا - يفعجلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ - يراخبلا

 . يودنلا مشاه ديسلا -

 ةيملعلا بتكلا راد  ريبكلا خيراتلا  يفعجلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ  يراخبلا

 . اطع دمحأ رداقلا دبع ىفطصم ه ١1717 - توريب

 - يعولا راد  ريغصلا ءافعضلا  يفعجلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ - يراخبلا
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 يربطلا خويش مجعم 00202020202020 0 عجارملا درس ةديرج
 . دياز ميهاربإ دومحم - ١ ط - 1085 - بلح

 راد  (طسوألا) ريغصلا خيراتلا - يفعجلا ليعامسإ نب دمحم  هللادبع وبأ  يراخبلا

 . دياز ميهاربإ دومحم - ١ ط ١917 - بلح  يعولا

 ديسلا - توريب  ركفلا راد  ىنكلا- يفعجلا ليعامسإ نب دمحم هللادبع وبأ - يراخبلا

 يودنلا مشاه

 - نآرقلا مولع ةسسؤم - راخزلا رحبلا  يلمرلا يرصلا ورمع نب دمحأ ركب وبأ - رازبلا

 هللا نيز نمحرلا ظوفحم ١ ط - 1404 توريب
 ةسسؤم  نابلب نبا بيترتب ناسحإلا  يميمتلا نابح نب دمحم متاح وبأ  يتسبلا

 . طوؤنرألا بيعش 7 ط -١41١84- ةلاسرلا

 نع ١ ط ١797 ركفلا راد  تاقثلا - يميمتلا نابح نب دمحم متاح وبأ  يتسبلا

 نب دمحم روتكدلا :ةبقارمب دنهلا « نكدلا . دابأ رديحب « ةينامثعلا فراعمللا ةرئاد سلجم ةعبط

 . ناخ ديعملا دبع

 ديسلا - ١ ط ١940 ركفلا راد  تاقثلا - يميمتلا نابح نب دمحم متاح وبأ  يتسبلا

 1 , دمحأ نيدلا فرش

 دومحم بلح  يعولا راد  نيحورجملا  يميمتلا نابح نب دمحم متاح وبأ  يتسبلا

 دياز ميهاربإ

 ةبتكم  نابلب نبا بيترتب حيحصلا دتسلا  يميمتلا نابح نب دمحم متاح وبأ  يتسبلا

 . ركاش دمحأ  ةرهاقلا  ةيميت نبا

 ةيملعلا بتكلا راد  راصمألا ءاملع ريهاشم  يميمتلا نابح نب دمحم متاح وبأ  يتسبلا

 . رمهشيالف قرشتسلا ١١505 - توريب -

 راد  ديئاسلاو نئسلا ةاور ةفرعمل دييقتلا  ينغلا دبع نب دمحم ركب وبأ  يدادغبلا

 . توحلا فسوي لامك - ١ ط ١4108 - توريب  ةيملعلا بتكلا

 ٠  ةيملعلا ةبتكملا  ةياورلا ملع يف ةيافكلا  بيطخلا يلع نب دمحأ ركب وبأ  يدادغبلا
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 يندللا يدمح ميهارباوع يقروسلا هللادبع وبأ - ةروقلا
 توريب  ةيملعلا بتكلا راد  دادغب خيرات - بيطخلا يلع نب دمحأ ركب وبأ  يدادغبلا

 - يعيمصلا راد  هباشتلا صيخلت يلات  بيطخلا يلع نب دمحأ ركب وبأ  يدادغبلا

 ش هقيفرو ناملس لآ نسح نب روهشم - ١ ط -/١411  ضايرلا

 باداو يوأرلا قالخأل عماجلا بيطخلا تباث نب يلع نب دمحأ ركب وبأ - يدادغبلا

 . ناحطلا دومحم ١40 ضايرلا  فراعملا ةبتكم  عماسلا

 ةكم - ىرقلا مأ ةعماج  لامكإلا ةلمكت  ينغلا دبع نب دمحم ركب وبأ  يدادغبلا

 . يبنلا بر دبع مويقلا دبع ١ط ١51١  ةمركلا

 - ةفرعملا راد  قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم  بيطخلا يلع نب دمحأركب وبأ  يدادغبلا

 .يجعلقلا نيمأ يطعملا دبع - ١ ط -/١1407- توريب

 راد - (يمرادلا نامثع ةياور) نيعم نبا خيرات - نيعم نب ىيحي ايركز وبأ- يدادغبلا

 . فيس رون دمحم دمحأ - ١5٠١  قشمد  ثارتلل نومأملا

 ثحبلا زكرم  (يرودلا ةياور) نيعم نبا خيرات  نيعم نب ىيحي ايركز وبأ  يدادغبلا

 . فيس رون دمحأ - ١ ط ١44  ةمركملا ةكم  يمالسإلا ثارتلا ءايحإو يملعلا

 بتكلا راد  ةعستلا بتكلا لاجر ةعوسوم  هقيفرو ناميلس رافغلا دبع  يرادنبلا

 .- ١ ط3 "١51١  توريب  ةيملعلا

 - توريب  ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم  ريبكلا دهزلا  نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ  يقهيبلا

 . رديح دمحأ رماع "  ط

 - توريب  ةيملعلا .بتكلا راد  ناميإلا بعش  نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ  يقهيبلا

 . لولغز ينويسب ديعسلا دمحم - ١ط- ٠

 - ةمركملا ةكم  زابلا راد ةبتكم  ىربكلا نئسلا نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ  يقهيبلا

 ش . اطع رداقلا دبع دمحم - 4

 ةنيدملا  رادلا ةبتكم  ىرغصلا ننسلا يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ - يقهيبلا
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 يربطلا خويش مجعم عجارملا درس ةديرج
 . يمظعألا نمحرلا ءايض دمحم  ١ط ١1٠١  ةرونملا

 بتكلا راد  مامإلا فلخ ةءارقلا باتك يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ  يقهيبلا

 . لولغز ينويسب نبا ديعسلا دمحم - ١ط ١1٠١8  توريب  ةيملعلا

 راد  يذمرتلا ننس ميحصلا عماجلا  يملسلا ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ  يذمرتلا

 . نورخآو ركاش دمحم دمحأ  توريب  يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 دنسم دئاوز نع ثحابلا ةيغب  ةماسأ يبأ نب دمحم نب ثراحلا دمحم وبأ  يميمتلا

 . يركابلا نيسح ١ ط ةرونملا ةنيدملا  ةيوبنلا ةريسلاو ةنسلا ةمدخ زكرم  ثراحلا

 يف هخياشم نم يراخبلا مهنع ىور نم يماسأ يدع نب هللا دبع دمحأ وبأ - يناجرجلا

 . يربص نسح رماع ١ ط ١414 - توريب  ةيمالسإلا رئاشبلا راد  ميحصلا

 توريب  بتكلا ملاع - ناجرج خيرات - يمهسلا فسوي نب ةزمح مساقلا وبأ - يناجرجلا

 . ناخ ديعملا ديع دمحم "طا ١101١

 - فراعللا ةبتكم  ينطقرادلل هتالاؤس - يمهسلا فسوي نب ةزمح مساقلا وبأ - يناجرجلا

 رداقلا دبع نب هللا دبع نب قفوم - ١ ط - ١5١05  ضايرلا

 لاجرلا ءافعض يف لماكلا دمحم نب هللا دبع نب يدع نب هللا دبع دمحأ وبأ يناجرجلا

 . يوازغ راتخم ىيحي  ؟ط ١4١04 - توريب  ركفلا راد -

 - توريب  ردان ةسسؤم  دعجلا نبا دنسم  دعجلا نب يلع نسحلا وبأ  يرهوجلا

 . رديح دمحأ رماع -١ط- ٠

 نم دمحأ دئسم يف ةياور هل نم ركذ يف لامكإلا يلع نب دمحم نساحملا وبأ  ينيسحلا

 . يجعلقلا يطعملا دبع ١ ط ١106  يشتارك  تاساردلا ةعماج ..  لاجرلا

 - يبهذلا ةبتكم  ىنسحلا هللا ءامسأ حرش يف ىمسألا جهنلا  دمح نب دمحم  دومحلا '

 ش . هسفن - ١ ط ١41  تيوكلا

 ريغ  توريب  ركفلا راد  نادلبلا مجعم هللا دبع نب توقاي هللا دبع وبأ  يومحلا
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 عجارملا درس ةديرج ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 بيبح  توريب  ةيملعلا بتكلا راد  دنسلا  ريبزلا نب هللا دبع ركب وبأ  يديمحلا 0٠
 . يمظعألا نمحرلا

 ١4١4 - توريب  يمالسإلا بتكملا  ةيواحطلا ةديقعلا حرش  زعلا يبأ نب يلع يفنحلا

 . نورخآو ينابلألا نيدلا رصان دمحم ملط

 - ضايرلا  ةيارلا راد  ةنسلا ديزي نب نوراه نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ  لالخلا

 . ينارهزلا ةيطع  ١ط 1٠

 ةسسؤم - نيكرتماو ءافعضلا  يدادغبلا دمحأ نب رمع نب ىلع نسحلا وبأ  ينطقرادلا

 . يئارماسلا يحبص -؟ ط ١107 - توريب  ةلاسرلا

 ةفرعلا راد  ينطقرادلا ننس  يدادغبلا دمحأ نب رمع نب يلع نسحلا وبأ - ينطقرادلا

 . يندملا يئامي مشاه هللا دبع ديسلا - 1585 - توريب

 ثيداحألا يف ةدراولا للعلا - يدادغبلا دمحأ نب رمع نب يلع نسحلا وبأ  ينطقرادلا

 . يفلسلا هللا نيز نمحرلا ظوفحم - ١ ط ١106  ضايرلا - ةبيط راد  ةيوبنلا

 مهدعب نمو نيعباتلا ءامسأركذ  يدادغبلا دمحأ نب رمع نب يلع نسحلا وبأ - ينطقرادلا

 ١1١١  توريب  ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم - ملسمو يراخبلا دنع تاقثلا نع هتياور تحص نمم

 . هقيفرو « توحلا فسوي لامك - ١ ط

  ينطقرادلل يناقربلا تالاؤس  يدادغبلا دمحأ نب رمع نب يلع نسحلا وبأ  ينطقرادلا

 . يرقشقلا دمحأ دمحم ميحرلادبع ١ ط -- ١14١4  ناتسكاب  يليمج هناخ بتك

 يروباسينلا مكاحلا تالاؤس  يدادغبلا دمحأ نب رمع نب يلع نسحلا وبأ  ينطقرادلا

 . رداقلا دبع نب هللا دبع نب قفوم - ١ ط - ١4١04  ضايرلا  فراعملا ةبتكم  ينطقرادلل

 - يبرعلا باتكلا راد  يمرادلا ننس  نمحرلا دبع نب هّللا دبع دمحم وبأ  يمرادلا

 . هقيفرو يلرمز دمحأ زاوف - ١ ط - ١407 - توريب

 بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش - يلبنحلا دامعلا نب يحلا دبع حالفلا وبأ يقشمدلا

 .- ١5١094 - توريب  ركفلا راد-.
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 - ةيملعلا بتكلا راد  ةياهنلاو ةيادبلا  ريثك نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ - يقشمدلا

 . هقافرو محلم وبأ دمحأ ١ ط ١1٠060  توريب

  ركفلا راد  ميظعلا نآرقلا ريسفت  ريثك نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ - ىقشمدلا

 توريب -١15١١.

 - ثارتلا ءايحإ راد - قشمد خيرات بيذهت  ركاسع نبا يلع مساقلا وبأ  يقشمدلا

 . ناردب رداقلا دبع "  ط ١4017 - توريب

 باطخلا روثأمب سودرفلا  هيوريش نب رادرهش نب هيوريش عاجش وبأ  يناذمهلا يمليدلا
 . لولغز ينويسب نب ديعس  ١ط -١405  توريب  ةيملعلا بتكلا راد -

  ةرهاقلا  ةيفلسلا ةعبطملا  تارينلا بكاوكلا  لايكلا نب دمحم تاكربلا وبأ - يبهذلا

 . يفلسلا يدمح- ٠١

 ةلاسرلا ةسسؤم  ءالبنلا مالعأ ريس  زامياق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ - يبهذلا

 . يسوسقرعلا ميعن دمحم « طوؤانرألا بيعش - 4 ط - 1417 - توريب -

 - هخيش دعب نينامث شاع نم ءامسأ  زامياق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ  يبهذلا

 فلخلا داوع 1١ ط ١411١8 - توريب  نايرلا ةسسؤم

 يف ةياور هل نم ةفرعم يف فشاكلا  زامياق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ  يبهذلا

 ةماوع دمحم - ١ط ١41١ ةيمالسإلا ةفاقثلل ةلبقلا راد  ةتسلا بتكلا

 يف ةياور هل نم ةفرعم يف فشاكلا  زامياق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ  يبهذلا

 . راطعلا ليمج يقدص ١ ط -١418  ركفلا راد  ةتسلا بتكلا

 راد  نيثدحملا تاقبط يف نيعملا  زامياق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ  يبهذلا

 . برع دمحم مهئيز دمحم ١ ط 1101/ ةرهاقلا  ةوحصلا

 ثارتلا ءايحإ راد  ءافعضلا يف ينغملا  زامياق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ - يبهذلا

 . رتع نيدلا روت ١ ط - ١8941 - توريب -

 - مزح نبأ راد  ةئاملا لهأ هيف ءزج  زامياق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ  يبهذلا

 م



 عجارملا درس ةديرج ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . صيرق وب ماسح - ١ ط -١418- توريب

  ةلاسرلا ةسسؤم  ءالبنلا مالعأ ريس  زامياق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ - يبهذلا

 . طوؤنرألا بيعش  هط ١408 توريب

 - ةيملعلا بتكلا راد  لادتعالا نازيم  زامياق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ  يبهذلا

 . هقيفرو ضوعم يلع - ١ط 1١408 - توريب

 - ةفرعملا راد  لادتعالا نازيم  زامياق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ  يبهذلا

 . يواجبلا دمحم يلع - توريب

 ال امب مهيف ُمَلكتْلا تاقثلا ةاورلا  زامياق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ  يبهذلا

 . يلصولا ميهاربإ دمحم - ١ ط ١417 - توريب  ةيمالسإلا رئاشبلا راد - مهدر بجوي

 ةبتكم  نيثدحملاب صتخلملا مجعلا  زامياق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ  يبهذلا

 ش . ةليهلا بيبحلا دمحم ١ ط ١4٠١08 - فئاطلا  قيدصلا

 راد  نيثدحملا تاقبط يف نيعملا  زامياق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ  يبهذلا

 . ديعس ميحرلا دبع مامه ١ ط ١4٠5  نامع  ناقرفلا

 ةعماجلا عباطم - ىنكلا درس يف ىنتقملا  زامياق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ  يبهذلا

 . دارملا زيزعلا دبع حلاص دمحم - ١408 ةرونملا ةنيدملا  ةيمالسإلا

  قثوم وهو هيف ملكت نم ءامسأ ركذ  زامياق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ  يبهذلا

 . ينيدايملا ريرمأ روكش دمحم ١ ط ١405  ءاقرزلا  رانملا ةبتكم

 - ةيملعلا بتكلا راد  ظافحلا ةركذت  زامياق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ يبهذلا

 . يناميلا يملعملا ىيحي نب نمحرلا دبع 11/4 - توريب

 ةبتكملا - ميظعلا نآرقلا ريسفت  يميمتلا متاح يبا نب نمحرلا دبع دمحم وبأ  يزارلا

 . بيطلا دمحم دعسأ . "ط ١474 - توريب  اديص  ةيرصعلا

 ءايحإ راد  ليدعتلاو حرجلا  يميمتلا متاح يبا نب نمحرلا دبع دمحم وبأ  يزارلا

 . ةيدنهلا نع ةروصم . ١ ط ١١/١  توريب  ثارتلا
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 بتكلا راد  ليدعتلاو حرجلا  يميمتلا متاح يبا نب نمحرلا دبع دمحم وبأ  يزارلا

 . اطع رداقلا دبع ىفطصم , ١ ط3 ١1477 توريب  ةيملعلا

 ىلع يزارلا ةبوجأو ءافعضلا ديزي نب ميركلا دبع نب هللا ديبع ةعرز وبأ يزارلا
 . يمشاهلا يدعس 7 ط ١404  ةروصنلا  ءافولا راد - يعذربلا تاالاؤس

 ركفلا راد - يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثدحملا  نمحرلا دبع نب نسحلا  يزرهمارلا

 . بيطخلا جاجع دمحم *  ط - ١104 - توريب -

 يبنلا نع ةيورملا ثيدحلا لاثمأ  دالخ نب نمحرلا دبع نب نسحلا وبأ  يزمرهمارلا

 . مامت حاتفلا دبع دمحأ - ١ط ١404 - توريب  ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم  ع#

  ةمصاعلا راد  مهتايفوو « ءاملعلا دلوم خيرات  ربز نب هللا دبع نب دمحم - يعبرلا

 . دمحلا دمحأ هّللا دبع - ١ ط ١4٠١  ضايرلا

 ةيملعلا بتكلا راد  نونظلا فشك - يفنحلا ينيطنطسقلا هللا دبع نب ىفطصم - يمورلا

 . -١1١17 توريب

 -١415- ةرهاقلا  ةبطرق ةسسؤم - ينايورلا دنسم  نوراه نب دمحم ركب وبأ - ينايورلا

 . ينامي وبأ يلع نميأ ١ ط

 راد  ةيادهلا ثيداحأ جيرخت ةيارلا بصن  فسوي نب هللا دبع دمحم وبأ  يعليزلا

 يرونبلا فسوي دمحم 117/6 ةرهاقلا - ثيدحلا

 - ةيرصعلا ةبتكلا  دواد يبأ ننس - يدزألا ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ  يناتسجسلا

 . ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم - اديص

 توريب  ركفلا راد  دواد يبأ ننس - يدزألا ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ - يناتسجسلا

 . ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم

 - ركاش دومحمو دمحأ مهل مجرت نيذلا يربطلا ريسفت لاجر سراهف يولع فاقسلا

 . هسفئ - ١ط -١141١١ ضايرلا  ةرجهلا راد

 ةرينم ريبكلا مجعملا يف ريبحتلا  روصنم نب دمحم نب ميركلا دبع دعس وبأ  يناعمسلا
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 عجارملا درس ةديرج ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . ملاس يجان

 راد  ءالمتسالاو ءالمالا بدأ  روصنم نب دمحم نب ميركلادبع دعس وبأ  يناعمسلا

 . رليافسياف سكام قرشتسلا  ١ط ١40١ - توريب  ةيملعلا بتكلا

 ةبتكملا  أطوملا لاجرب أطبملا فاعسإ ركب يبأ نب نمحرلا دبع لضفلا وبأ  يطويسلا
 . ١86  ةرهاقلا - ىربكلا ةيراجتلا

 راد  روثأملا ريسفتلا يف روثنملا ردلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع لضفلا وبأ  يطويسلا

 . سيملا ليلخ ةمدقت - ١41١5 - توريب - ركفلا

 تاعوبطلا بتكم - يئاسنلا ننس حرش ركب يبأ نب نمحرلا دبع لضفلا وبأ - يطويسلا

 . ةدغ وبأ حاتفلادبع - ؟ ط ١405 بلح  ةيمالسإلا

 ل ةيملعلا بتكلا راد  ظافحلا تاقبط ركب يبأ نب نمحرلا دبع لضفلا وبأ  يطويسلا

 .١1ط3-د "١10 - توريب

 ةنيدلا  مكحلاو مولعلا ةبتكم - يشاشلا دنسم  بيلك نب مثيهلا ديعس وبأ  يشاشلا

 . هللا نيز نمحرلا ظوفحم ١5٠١  ةرونملا

 وبأ ةمجرت .. نيخرؤملاو « نيثدحملاو « نبرسفملا مامإ  زيزعلا دبع نب يلع  لبشلا
 . هسفن - -١5117 ضايرلا  نطولا راد - يربطلا رفعج

 - ضايرلا  ةيارلا راد - يناثلاو داحآلا - كاحضلا نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ  ينابيشلا

 . ةرباوجلا دمحأ لصيف مساب - ١ ط9 ١

 - توريب  يمالسإلا بتكلا  ةنسلا  كاحضلا مصاع يبأ نب ورمع ركب وبأ  ينابيشلا

 . ينابلألا نيدلا رصان دمحم - ١ط

 - توريب - يمالسإلا بتكلملا  دنسملا  لبثح نب دمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ - ينابيشلا

 . ينابلألا نيدلا رصان دمحم سرهف مم-هط 8

 بتكلملا  لاجرلا ةفرعمو للعلا  لبنح نب دمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ  ينابيشلا

 . سابع دمحم نب هللا يصو - ١ط- ١5108 - توريب  يمالسإلا
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 . ةرهاقلا  ةبطرق ةسسؤم  دنسلا  لبنح نب دمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ - ينابيشلا

 مامإلا هيف ملكت نميف مدلا رحب باتك  لبنح نب دمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ  ينابيشلا

 . سابع نب دمحم نب هللا يصو ١ ط ١4094  ضايرلا  ةيارلا راد - مذ وأ حدمب دمحأ

 - ىصقألا راد ةبتكم  ىنكلاو ىماسألا  لبنح دمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ  ىنابيشلا

 . عيدجلا فسوي نب هللادبع - ١ ط ١405 تيوكلا

 نبا راد  ةنسلا - لبنح نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ  ينابيشلا

 يناطحقلا ملاس ديعس دمحم ١ ط ١405 - مامدلا  ميقلا

 - ةلاسرلا ةسسؤم  خويشلا مجعم  عيمج نب دمحأ نب دمحم نيسحلا وبأ  يواديصلا

 ْ . يرمدتلا رمع - ١ط -6 توريب

 توريب  ةيمالسإلا رئاشبلا راد  ءاعدلا باتك  دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ  يناربطلا

 يراخبلا نسح دمحم نب ديعس دمحم -١ط - - ١501

 - رامع راد  (ريغصلا مجعملا) ينادلا ضورلا  دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ يناربطلا

 . ريرمأ روكش دومحم  ١ط - ١4٠8 - نامع

 - ةرهاقلا  نيمرحلا راد - طسوألا مجعملا  دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ - يناربطلا

 . ىنيسحلا نسحملا دبعو هللا ضوع قراط -6

 لصوملا  مكحلاو مولعلا ةبتكم  ريبكلا مجعملا  دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ - يناربطلا

 . ىفلسلا ديجملا دبع نب يدمح  ؟ط- ١404

  ؟5ط ١404 ثارتلا ءايحإ راد  ريبكلا مجعملا  دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ  يناربطلا

 . ىفلسلا يدمح

 - توريب  ةلاسرلا ةسسؤم - نييماشلا دئنسم  دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ  يناربطلا

 . ىفلسلا يدمح للط 6

 ضايرلا  نطولا راد  نيدلا ملاعم يف ريصبتلا  ريرج نب دمحم رفعج وبأ  يربطلا

 . لبشلا زيزعلا دبع نب ىلع -11/
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 عجارملا درس ةديرج ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 - ١748 توريب  ركفلا راد  كولملاو ممألا خيرات - ريرج نب دمحم رفعج وبأ  يربطلا

 توريب  ةيملعلا بتكلا راد  كولملاو ممألا خيرات  ريرج نب دمحم رفعج وبأ  يربطلا

 . ققحم ريغ 0

 توريب  ةيملعلا بتكلا راد  كولملاو ممألا خيرات  ريرج نب دمحم رفعج وبأ  يربطلا

 . ققحم ريغ

 - ةمركملا ةكم  افصلا عباطم  راثآلا بيذهت  ريرج نب دمحم رفعج وبأ  يربطلا

 . هليمزو ديشرلا دعس

 - ١407 ةرهاقلا  يندملا ةعبطم  راثآلا بيذهت  ريرج نب دمحم رفعج وبأ  يربطلا

 ديشرلا دعس

 - ١4115 - قشمد  دوقفملا ءزجلا ؛ راثآلا بيذهت  ريرج نب دمحم رفعج وبأ  يربطلا

 . اضر يلع نب هّللا دبع نب اضر يلع

 بتكلا راد - نارقلا ليوأت نع نايبلا عماج  ريرج نب دمحم رفعج وبأ - يربطلا

 . نوضيب يلع دمحم 2 6 - توريب  ةيملعلا

 ثارتلا ءايحا راد  نآرقلا ليوأت نع نايبلا عماج  ريرج نب دمحم رفعج وبأ  يربطلا

 . ركاش دومحم ١1417١ - توريب

 - ركفلا راد - نآرقلا ليوأت نع نايبلا عماج  ريرج نب دمحم رفعج وبأ  يربطلا

 . ققحم ريغ ١100 - توريب

 - ركفلا راد  نآرقلا ليوأت نع نايبلا عماج  ريرج نب دمحم رفعج وبأ  يربطلا

 . ققحم ريغ - ١1١08 توريب

 - ركفلا راد  نارقلا ليوأت نع نايبلا عماج  ريرج نب دمحم رفعج وبأ  يربطلا

 . راطعلا ليمج يقدص ١415 - توريب

 - فراعملا راد  نارقلا ليوأت نع نايبلا عماج  ريرج نب دمحم رفعج وبأ  يربطلا
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 يربطلا خويش مجعم ش عجارملا درس ةديرج

 ركاش خيشلا ةمدقم تناك نإو !! عبطلا ةنس اهيلع دجوي الو , ركاش دومحمو « دمحأ  ةرهاقلا

 . ه ١0/4 ةنس ةرخآلا ىدامج : ىلإ ريشت

 ةرهاقلا رجه راد  نآرقلا ليوأت نع نايبلا عماج  ريرج نب دمحم رفعج وبأ  يربطلا
 ةيبرعلا تاساردلا زكرم عم نواعتلاب يكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع قيقحت ه 47١؟-

 . ةمامي نسح دنسلا دبع روتكدلا رجه رادب ةيمالسإلاو

 - تيوكلا  باتكلل ءافلخلا راد  ةنسلا حيرص  ريرج نب دمحم رفعج وبأ  يربطلا

 . قوتعملا فسوي ردب -6

 ةيملعلا بتكلا راد  راثآلا يناعم حرش  ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ - يواحطلا

 ٠ . راجنلا يرهز دمحم ١ ط - ١599 - توريب -

 نمع ثيثحلا فشكلا - يمجعلا نبا طبس نب دمحم نب ميهاربإ افولا وبأ  يسلبارطلا

 . يئارماسلا يحبص ١ ط 1407 توريب  بتكلا ملاع - ثيدحلا عضوب يمر

 - ةرونملا ةنيدملا  رادلا ةبتكم  تاقثلا ةفرعم هللا دبع نب دمحأ نسحلا وبأ  يلجعلا

 يوتسبلا ميلعلا دبع ١ط

 بتكلا  يراخبلا حيحص ىلع قيلعتلا قيلغت رجح نب دمحأ لضفلا وبأ - ينالقسعلا

 يقزقلا ىسوم نمحرلا دبع ديعس ١ ط - ١2050  توريب - يمالسإلا

 - قشمد  ديشرلا راد - بيذهتلا بيرقت رجح نب دمحأ لضفلا وبأ - ينالقسعلا

 . ةماوع دمحم -١ط - 105

 - توريب  ةلاسرلا ةسسؤم  بيذهتلا بيرقت رجح نب دمحأ لضفلا وبأ  ينالقسعلا

 . دشرم لداع - ١ط- 5

 ١504 - توريب  ركفلا راد - بيذهتلا بيذهت رجح نب دمحأ لضفلا وبأ  ينالقسعلا

 .-كطس

 ١17/8- توريب  ةفرعملا راد - حرش يرابلا حتف رجح نب دمحأ لضفلا وبأ - ينالقسعلا

 .بيطخلا نيدلا بحمو ؛ يقابلادبع داؤف دمحمو« زاب نب زيزعلا دبع
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 اط -١8 ١1 توريب -  ركفلا راد  نازيملا ناسل - رجح نب دمحأ لضفلا وبأ - ينالقسعلا

 - تاعوبطملل ىملعألا ةسسؤم  نازيملا ناسل رجح نب دمحأ لضفلا وبأ- ىنالقسعلا

 - دنهلا - ةيماظنلا فرعملا ةرئاد 8" ط - -١1٠05 توريب

 - ديشرلا ةبتكم  باقلألا يف بابلألا ةهزن رجح نب دمحأ لضفلا وبأ  ينالقسعلا

 يديدسلا زيزعلا دبع - ١ ط -١1409 ضايرلا

 ١59/4 توريب  ةفرعملا راد  يراسلا يده رجح نب دمحأ لضفلا وبأ  ينالقسعلا

 . هقيفرو بيطخلا نيدلا بحم

 توريب - يبرعلا باتكلا راد  ةعفنملا ليجعت رجح نب دمحأ « لضفلا وبأ  ينالقسعلا

 . قحلا دادمإ هللا ماركإ- ١ ط -

 - ةيمالسإلا رئاشبلا راد  ةعفنملا ليجعت رجح نب دمحأ لضفلا وبأ  ينالقسعلا

 . قحلا دادمإ هللا ماركإ - ه ١ - ١41١5 ط - توريب

 « توريب - يبرعلا باتكلا راد  ةعفنملا ليجعت رجح نب دمحأ لضفلا وبأ  ينالقسعلا

 ليجلا راد  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا رجح نب ىلع نب دمحأ لضفلا وبأ - ينالقسعلا

 يواجبلا دمحم يلع - ١ ط - ١411 - توريب -

 نامع  راثملا ةبتكم  نيسلدملا تاقبط رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا وبأ - ينالقسعلا

 . يتويرقلا هللا دبع نب مصاع - ١ط - - *١40

 راد - يرابلا حتف ةمدقم يراسلا يده رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا وبأ  ينالقسعلا

 . يصق هنباو بيطخلا نيدلا بحم -- ١10/4  توريب  ةفرعملا

 - توريب  بتكلا ملاع  نيفحصملا رابخأ هللا دبع نب نسحلا دمحأ وبأ  يركسعلا

 . يئارماسلا يردبلا يحبص - ١ط 5

 ةعبطملا  نيثدحملا تافيحصت  ديعس نب هللا دبع نب نسحلا دمحأ وبأ  يركسعلا

 ةريم دمحأ دومحم ١ ط ١407 ةرهاقلا  ةثيدحلا ةيبرعلا
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 - توريب  ةيملعلا بتكلا راد  ريبكلا ءافعضلا  ىكلا ورمع نب دمحم رفعجوبأ - يليقعلا

 . ىجعلقلا ىطعملا دبغ- ١ ط 4

 - هثيدحو رهدلا ميدق يف ةكم رابخأ  يسابعلا قاحسإ نب دمحم هللا دبع وبأ  يهكافلا

 . شيهد كلملا دبع 17 ط ١414 - توريب - رضخ راد

 - نارقلا ةبتكم - قالخألا مراكم - ايندلا يبأ نبدمحم نب هللا دبع ركب وبأ - يشرقلا

 ميهاربإ ديسلا يدجم ١4١١ ةرهاقلا

 راد  ىربكلا تاقبطلا  يرهزلا يرصبلا عينم نب دعس نب دمحم هللا دبع وبأ - يشرقلا

 . توريب  رداص

 - نآرقلا ماكحأل عماجلا حرف نب ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ  يبطرقلا 1

 ينودربلا ميلعلا دبع دمحأ 7 ط ١/7  ةرهاقلا - بعشلا راد

 - نارقلا ماكحأل عماجلا حرف نب ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ  يبطرقلا

 . هقيفرو يوانفح ميهاربإ دمحم 7 ط ١4١5 ةرهاقلا  ثيدحلا راد

 دمحم - توريب -ركفلا راد  ننسلا  ةجام نبا ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ  ينيوزقلا

 . يقابلا دبع داؤف

 ءاملع ةفرعم يف داشرإلا  يليلخلا دمحأ نب هللا دبع نب ليلخلا  ىلعي وبأ  ينيوزقلا

 سيردإ رمع ديعس دمحم ١ ط ١50 - ضايرلا  دشرلا ةبتكم  ثيدحلا

 - ةيملعلا بتكلا راد  نيوزق رابخأ يف نيودتلا  يعفارلا دمحم نب ميركلادبع  ينيوزقلا

 . يدراطعلا هللا زيزع - 1407 - توريب

 ثارتلا ءايحإ راد  ملسم حيحص  يروباسينلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ  يريشقلا

 . يقابلا دبع داؤف دمحم  توريب  يبرعلا

 - عبرملا  رثوكلا ةبتكم  زييمتلا - يروباسينلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ - يريشتقلا

 يمظعألا ىفطصم دمحم "  ط ١41١ ةيدوعسلا

 ةعماجلا  ءامسألاو ىنكلا  يروباسينلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ  يريشقلا
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 عجارملا درس ةديرج ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

 . يرقشقلا دمحأ دمحم ميحرلا دبع ١ط ١404  ةرونللا ةنيدملا  ةيمالسإلا

 بتكلا راد - نادحولاو تادرفنملا  يروباسينلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ  يريشقلا

 . يرادنبلا ناميلس رافغلادبع - ١ ط ١4108 - توريب  ةيملعلا

 - توريب  ةلاسرلا ةسسؤم  باهشلا دنسم  ةمالس نب دمحم هللا دبع وبأ  يعاضقلا

 . يفلسلا يدمح (5ط-7

 طخلا يف ةقفتملا باسنألا) فلتخلاو فلتؤملا يلع نب رهاط نب دمحم  ينارسيقلا

 . توحلا فسوي لامك . ١ ط ١41١ - توريب  ةيملعلا بتكلا راد  (طقنلا يف ةلئامتلا

  ليسارملا ةاور ركذ يف ليصحتلا ةغحت  نيسحلا نب ميحرلادبع نب دمحأ  يدركلا

 ةراون هللا دبع - ١ ط ١414 - ضايرلا  ديشرلا ةبتكم

 .- ةرهاقلا  ةنسلا ةبتكم  دنسلا نم بختنملا  رصن نب ديمح نب دبع دمحم وبأ  يسكلا

 . هقيفرو ١« يئارماسلا يحبص ١ طل 4

 - ديشرلا ةبتكم  راثآلاو ثيداحألا يف فنصلا  ةبيش يبأ نب هللا دبع وبأ  يفوكلا

 . توحلا فسوي لامك - ١ ط ١4١05 ضايرلا

 راد  ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا  يربطلا نسحلا نب هللا ةبه مساقلا وبأ  يئاكلاللا

 . نادمح دعس دمحأ 7 ط ١1408  ضايرلا ةبيط

 - ١407 ضايرلا  ةبيط راد . تاقبطلا  طايخ نب ةفيلخ رمع وبأ - يرفصعلا يثيللا

 . يرمعلا ءايض مركأ  ؟ ط

 عماج حرشب يذوحألا ةفحت  ميحرلا دبع نب نحرلا دبع دمحم العلا وبأ - يروفكرابملا
 . راطعلا يقدص ١41١١6  توريب  ركفلا راد  يذمرتلا

 عماج حرشب يذوحألا ةفحت  ميحرلا دبع نب نحرلا دبع دمحم العلا وبأ  يروفكرابما
 1 . توريب  ةيملعلا بتكلا راد  يذمرتلا

  ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم  ةنسلا جاجحلا نب رصن نب دمحم هللا دبع وبأ - يزورملا

 . يفلسلا دمحأ ملاس - ١ ط - ١1408 - توريب
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 يربطلا خويش مجعم ' عجارملا درس ةديرج

 - رادلا ةبتكم  ةالصلا ردق ميظعت  جاجحلا نب رصن نب دمحم هللا دبع وبأ  يزورلا
 . يئاويرفلا رابجلا دبع نمحرلا دبع - ١ ط ١405 ةرونملا ةنيدملا

 يف لامكلا بيذهت  نمحرلا دبع يكزلا نب فسوي نيدلا لامج جاجحلا وبأ - يزلا

 .فورعم داوع راشب ١ ط -١1٠0 توريب  ةلاسرلا ةسسؤم  لاجرلا ءامسأ

 يف لامكلا بيذهت  نمحرلا دبع يكزلا نب فسوي نيدلا لامج جاجحلا وبأ  يزملا

 .فورعم داوع راشب ١ ط - ١418 - توريب  ةلاسرلا ةسسؤم  لاجرلا ءامسأ

 ليرب ةبتكم - فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا  هقافرو كنسنو قرشتسلا

 . ةروصم - م 1975- نديل -

 - العلا ةبتكم - هدج نع هيبأ نع ىور نم  اغبولطق نب مساقلا لدعلا وبأ - يرصلا

 . ةرباوجلا مساب . د ١ ط -١105- تيوكلا

  ةراتخملا ثيداحألا  يلبنحلا دمحأ نب دحاولا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ  يسدقملا

 شيهد كللا دبع ١ط ١41٠١  ةمركلا ةكم  ةثيدحلا ةضهنلا ةبتكم

 راد  ديناسلاو ننسلا ةاور يف دييقتلا ليذ  يسافلا دمحأ نب دمحم بيطلا وبأ  يكللا

 . توحلا فسوي لامك ١ط - ١5٠١  توريب  ةيملعلا بتكلا

 93 ةيفلسلا رادلا  روصنم نب ديعس نئس  يناسرخلا روصنم نب ديعس نامثع وبأ  يكلا

 يمظعألا نمحرلا بيبح -١ط 507١و « ١"ما/- دنهلا

 بتكلا راد  روصنم نب ديعس نئس  يناسرخلا روصنم نب ديعس نامثع وبأ  يكلا

 . يمظعألا نمحرلا بيبح  ١ط ١5٠5  توريب  ةيملعلا

 - يميصعلا راد  روصنم نب ديعس ننس  يناسرخلا روصنم نب ديعس نامثع وبأ  يكملا

 ديمح لآ زيزعلا دبع نب هللا دبع نب دعس - ١ ط ١4154  ضايرلا

 - ىربكلا ةيراجتلا ةبتكلا  ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف  فوؤرلا دبع  يوانملا

 .-8١-ب ١"ه5- ةرهاقلا

  ةيفلسلا رادلا  هتينكب فرعي نم ءامسأ  يدزألا نيسحلا نب دمحم متفلا وبأ  يلصوملا
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 . لابقا نمحرلادبع وبأ - ١ط ١5٠١  دنهلا

 - قشمد - ثارتلل نومأللا راد  ىلعي يبأ دنسم يلع نب دمحأ ىلعي وبأ  يلصوملا

 . دسأ ميلس نيسح  ا١ط -84

 - دابأ لصيف  ةيرثألا مولعلا ةرادإ  ىلعي يبأ مجعم يلع نب دمحأ ىلعي وبأ - يلصوملا

 . يرثألا قحلا داشرإ - ١ ط- ٠07

 رئاشبلا راد - ننسلا نم ىبتجملا  بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ  يئاسنلا

 . ةدغوبأ حاتفلا دبع - ١1١05 توريب  ةيمالسإلا

 - ةيملعلا بتكلا راد  ىربكلا ننسلا - بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ  ىئاسنلا

 . نسح يورسك ديسو ؛ يرادنبلا ناميلس رافغلا دبع - ١ط - ١51١ - توريب
 - بلح - يعولا راد  نيكورتملاو ءافعضلا - بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ  يئاسنلا

 . دياز ميهاربإ دومحم  ١ط 7 8

 ط ١54 بلح  يعولا راد  تاقبطلا - بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ  يئاسنلا

 . دياز ميهاربإ دومحم - ١

 لوسر باحصأ نم راصمألا ءاهقف ةيمست  بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ - يئاسنلا

 . دياز ميهاربإ دومحم ١ ط ١59 بلح  يعولا راد  مهدعب نمو هللا

 - دحاو لجر ريغ هنع وري مل نم ةيمست  بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ  يئاسنلا

 . دياز ميهاربإ دومحم  ١ط ١١59 بلح  يعولا راد

 - ةلاسرلا ةسسؤم د ةليللاو مويلا لمع  بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ  يئاسنلا

 . ةدامح قوراف - 7 ط -١1٠05  توريب

 يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا  ربلا دبع نب هللا دبع نب فسوي رمع وبأ  يرمنلا

 هقيفرو « يولعلا ىفطصم ١1٠807 - طابرلا  ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا مومع ةرازو  ديناسألاو
 - ةميزخ نبا حيحص  ةميزخ نبا قاحسإ نب دمحم يملسلا ركب وبأ  يروباسينلا

 . يمظعألا ىفطصم دمحم 17540 - توريب  يمالسإلا بتكملا
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 يربطلا خويش مجعم عجارملا درس ةديرج

 كردتسلملا  مكاحلا هيودمح نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ  يروباسينلا

 , اطع رداقلا دبع ىفطصم ١ ط - ١54١١ - توريب  ةيملعلا بتكلا راد - نيحيحصلا ىلع

 مهجرخأ نم ةيمست  مكاحلا هيودمح نب هّللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ  يروباسينلا

 - 8١ط- -/١501 توريب  ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم  امهنم دحاو لك درفنا امو« ملسمو يراخبلا

 توحلا فسوي لامك

 - ةدنسلا نئسلا نم ىقتنملا  دوراجلا نب يلع نب هللا دبع دمحم وبأ  يروباسينلا

 . يدورابلا هللا دبع - ١ ط- ١108 - توريب  ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم

 نيثدحملا يماسأ هبتشم يف مجعملا  دمحأ نب هللا دبع نب هللا ديبع لضفلا وبأ  يورهلا

 ١ط 1١41١ - ضايرلا  ديشرلا ةبتكم

 - ةرهاقلا  ثارتلل نايرلا راد  دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم ركب يبأ نب يلع  يمثيهلا

 - ١ط - -١405 توريب  بتكلا ملاع  طساو خيرات  زازرلا لهس نب ملسأ  يطساولا

 داوع سيكروك

 - ةيفلسلا رادلا  تاقثلا ءامسأ خيرات  نيهاش نب دمحأ نب رمع صفح وبأ  ظعاولا

 . يئارماسلا يحبص ١ ط ١104  تيوكلا

 - رانلا ةبتكم - هخوسنمو ثيدحلا خسان  نيهاش نب دمحأ نب رمع - صفح وبأ  ظعاولا

 يريهزلا نيمأ ريمس ١ ط ١508 ءاقرزلا

 ١57١ - توريب مزح نبا راد  يربطلا ريسفت لاجر - نسح نب يحبص دمحم - قالح

 , هسفئ ١ طخ

 - ١401 - توريب  ركفلا راد  نآرقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا  داؤف دمحم « ىقابلا دبع

 هسفن- ؟ط

 راد - ةميدقلاو ةثيدحلا ةعوبطملا ثيدحلا تافلؤم ليلد  هقافرو نيدلا يبحم « ةيطع

 . اط- ١115 - توريب مزح نبا

 م1



 رادصإلا  بساحلا جماربل ةيللعلا] رخص ةكرش  ريسافتلا ضعب عم ميركلا نآرقلا
 .اها5١41١- "را"١ سداسلا

 ١- رادصإلا  نامع  يلآلا بساحلا ثاحبأل ثارتلا زكرم  ركاسع نبا  قشمد خيرات

 م4

 . ه 1477 لوألا رادصإلا - شودعد نميأ سدنهلا  ينابلألا ةحود نم ؛ ينادلا ىنجلا

 - لوألا رادصإلا  نامع  يلآلا بساحلا ثاحبأل ثارتلا زكرم  ةيثيدحلا ءازجألا ةبتكم

 اه 84

 . الب لوألا رادصإلا  ناسنإ درجم - ينابلألا ةبتكم

 رادصإلا  نامع  يلآلا بساحلا ثاحبأل ثارتلا زكرم  ةيوبنلا ةنسلل ةيفلألا ةبتكلا

 اه 1476-10

 ٠ رادصإلا  نامع  يلآلا بساحلا ثاحبأل ثارتلا زكرم - ةيوبنلا ةنسلل ةيفلألا ةبتكلا

 اه 15735 -

 رادصإلا  نامع  بساحلا ثاحبأل ثارتلا زكرم  ةيمالسإلا ةراضحلاو خيراتلا ةبتكم

 ١41١9 اره

 رادصإلا  نامع  يلآلا بساحلا ثاحبأل ثارتلا زكرم  نآرقلا مولعو ريسفتلا ةبتكم

 ١419 - اره

 . ه 1١415 - توريب  رتويبمكلل سيرعلا ةكرش  ريسافتلاو نآرقلا مولع ةبتكم

 - يلآلا بساحلا ثاحبأل ثارتلا زكرم  ةلماشلا فارطألاو ىربكلا جيرختلا ةعوسوم

 ه ١47١ - لوألا رادصإلا  نامع

 - بساحلا جماريل [ ةيملاعلا] رخص ةكرش  ةعستلا بتكلا - فيرشلا ثيدحلا ةعوسوم

 .اه ”,١ - ١515 لوألا رادصإلا

 '  ثلاثلا رادصإلا  ةنسلاو نآرقلا ثاحبأل مالسإلا رون زكرم - ةرغصلا ةيثيدحلا ةعوسولا

 اها

 مه



 يربطلا خويش مجعم عجارملا درس ةديرج

 بساحلا ثاحبأل ثارتلا زكرم  همولعو فيرشلا يوبنلا ثيدحلل ةيبهذلا ةعوسوملا

 .ه -١418 لوألا رادصإلا - نامع  يلآلا

 بساحلا ثاحبأل ثارتلا زكرم  همولعو فيرشلا يوبنلا ثيدحلل ةيبهذلا ةعوسولا

 . ه 1١471 - يناثلا رادصإلا  نامع - يلآلا

 - ةرهاقلا  ايجولونكتلل يداحلا ةكرش - ميركلا نارقلا ةعوسوم

 - يناثلا رادصإلا  ةنسلاو نآرقلا ثاحبأل مالسإلا رون زكرم  ثيدحلا ةاور ةعوسوم

 دمه 8

 3 رادصإلا فيطللا دبع ملعلا بلاط ةعوسوم
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 ةعوبطملا ةدنسملا هبتك يف

1١١ 

١ 

1 

 حل

1 

 عوضولا

 . تاميدقتلاو تاظيرقتلا و ءادهإلا

 . ةمدقلا

 . يربطلا ريرج نبا مامإلا ةمجرت

 . فلألا باب

 . تحت نم ةدحوللا ءابلا باب

 قوف نم ةانثملا ءاتلا باب

 . ةمجعلا ميجلا باب

 . ةلمهلا ءاحلا باب

 . ةمجعملا ءاخلا باب

 . ةلمهملا لادلا باب

 , ةلمهملا ءارلا باب

 . ةمجعملا يازلا باب

 . ةلمهملا نيسلا باب

 . ةلمهملا داصلا باب

 . ةلمهملا ءاطلا باب

 . ةلمهملا نيعلا باب

 . ةدحولا ءافلا باب

 . ةانثما فاقلا باب

 .ميللا باب

 . نونلا باب

 . ءاهلا باب

 واولا باب

 ما

 1ع/

 نول

١:١ 

 اك

 لدكر

1١/1 

 فرغ

 قرت

 افرثو

0 

 نسخ

 ذب

11 

>36 

1 

 "ا

"65 

 لد

1١/1 

 افرح

 نفي

 افران

 فرض

584 

 فرح

5 

5117 

0 

>" 



 يربطلا خويش مجعم سرهفلا
 144 156 . تحت نم ةانثملا ءايلا باب اف

 لوو 948 ىنكلا باب <”

 ,ظ 0” باسنألاو ءانبألا باب ”

 م١6 فأي تامهبملا باب 3

 4 محح اهنسح هللا لأسنو ؛ ةمتاخلا ”7/

 هن م8. . عجارملا ةديرج "4

 م45 م ةمدختسملا بوساحلا جمارب ةمئاق ىلا

 8418 نفي عيضاوملا سرهف

 « ةعوبطملا ةدنسلا هبتك يف يربطلا خويش مجعم » باتك «ةيفوتو ىلاعت هللا نوعب مت

 « ةنسلا حيرص ه و « راثآلا بيذهت نم دوقفلا ءزجلا هو « راثآلا بيذهت هو « خيراتلا :و ٠ ريسفتلا »

 . نسحلا لوبقلا ملعلا لهأ دنع هل عضي نأو ظ نسح لوبقب ينم هلبقتي نأ ىلاعت هللا لأسأو

 هيف نيبغارلاو ٠ ملعلا بالطو « هنع نيثحابلاو « قحلا لهأ هب عفني نأو

 هتصاخو هللا لهأ مه نيذلا ريسفتلاو نآرقلا لهأ نم

 ةنسلاو ثيدحلا لهأ نم ةوظحلاو ةرضنلا لهأو

 هقفلا لهأ نم قيفوتلاب دارملا ريخلا لهأو

 طسقلاو قحلاب مكحلا لهأو

 ءاضقلاو لدعلا لهأ نم

 نايبلاو ةغللا لهأو

 ءاحصفلا نم

 ءائطفلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ هيليو

 « ريرج نبا يربطلا ةاورل ريغصلا مجعلا »

 انرصانو « انالوم هللاو

 ىلوملا معنف
 ريصنلا معنو

18 



 هس سس

 كالا هينلا
 «ه و

0 
3 

6١ 4 0 

 رس هع

 ا ٍ 5 3 ل

 تت ا ا عر ءورر)را زر عمد

 قيال يعرلا ملا ُهَرا 2 ا تس

 قالا 22 را ساو اساس

 ةليضنلا باسحصأ ميدقت

 ىلالهلا ديع نب ميلس / خيشلا  ةرباوجلا لصيف نب مساب / خيشلا

 دوعرلا قازرلا دبع نب دمحم / خيشلا  ىبلحلا نسح نب ىلع / خيسشلا

 ناملس نسح نب روهشم / خيشلا

 نافترارات



 فلؤملل ةظوفحم قوقحلا عبمج

 ماآو6١ ه5 ىلوألا ةعبطلا

 ريوصت وأ عبط رظحيو فلؤملل ةظوفحم ةينفلاو ةيركفلاو ةيبدألا ةيكلملا قوقح عيبمج

 فلؤملا نذإب الإ ةيئوض تاناوطسا ىلع هتجمرب وأ بوساحلا ىلع هلاخدإ

 ةينطولا ةبتكملا ةرئاد ىدل عاديولا مقر

 كلما 22 ضحخلا

 يجولافلا ةدايز يلع دمحم نب مركأ «يرثألا رثأ

 «ريسفتلا يف مهنعع ىور نيذلا يربطلا خويش مجعم

 دمحم نب مركأ /ةنسلا حيرصو .راثآلا بيذهتو «خيراتلاو

 ٠٠١١ .فلؤملا :نامع .يرثألا يجولافلا ةدايز ىلع

 (يرثألا ريسفتلا ةاور مجارت تاسارد ةلسلس) ص (017/60) ١ج

 فلل /١"الو أر

 مجارت /مالسإلا :تافصاولا

 ةينطولا ةبتكملا ةرئاد لبق نم ةيلوألا فينصتلاو ةسرهفلا تانايب دادعإ مت *

 7٠١1/17/11 01 :رشنلاو تاعوبطملا ةرئاد ىدل لسلستملا ةزاجإلا مقر

 7٠١1/9 /1١ا/4 : ةينطولا ةبتكملا ةرئاد ىدل عاديإلا مقر

 نافع نياراد
 عيزوتلاو رشننل

 رهزآلا عماجلا فلخ كارتألا برد :١١ ةرهاقلا

 ه1 6589555: لومجم ل 5035546:ت
 سدقلا ةرهوج ةرامع لباقم ىلدبعلا - نامع

 لصيف عراش لوأ ءابطألا جرب ةزيجلا :ةرادإلا يلعتلاو هيبرتلا ةرازو 33 3 0 03 ميلعتلا ةيبرتلا ةرازو تحت
 ه55؟586.-“؟١٠٠8688 :سكافيلت ه51”8١557 :نوفيلت دفقاتك'5ةك تمنحكم :سكافيلت

 تايارسلا نيب 7 ب.ص

 ةيبرعلا رصم ةيروهمج
 طوصقأا عامق هم 2 جنا . هولك

 ١١5957 :ىديرب زمر - ادنلع وبأ 5١" :ب.ص

 ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا



 نافرفو ريدقتو ركشو ءادفإ
 . نيئرقملا ئرقمو « نيخرؤملا سأرو « نيثدحلا خيشو . نيرسفملا مامإ ىلإ

 يربطلا ريرج نب دمحم رفعج يبأ
 ةنسلا نع باذلا « مامه ا ةنسلا دسأ « ميظعلا انمامإو ٠ لضافلا انخيش ىلإو

 لاجرلاب قحلا ال .. تحلاب لاجرلا ةفرعمو « ليدعتلاو حرجلا ملع سراحو ثيدحلاو

 .. لاجرلا هيف لق نمز يف ..!!

 - ىللاعت هللا همحر  ىنابلألا نيدلا رصان دمحم . نمحرلا دبع ىبأ

 . قحلاب لاجرلا كئلوأ لاوحأ ةساردل قحلا يلإ اًببَح نْيَدللا . نيلضافلا نيخيشلا لإو.

 - ىلاعت هللا همحر  يعداولا يداه نب لبقم  نمحرلا دبع يبأ

 هتايحب هللا عتم (مامإلا) ب فورعملا يميرلا هللا دبع نب دمحم , نمحرلا دبع يبأو

 وأ ؛ هيجوت وأ , داشرإ وأ , ٍحّصُنِب انيلع اولخبي مل نيذلا ٠ لضافألا ةبحألا ىلإو

 .. هللا نذإب - سورحللا انندرأ يف ثيدحلاو ةنسلا خايشأ .. ةليضفلا باحصأ .. ةعجارم

 . باتكلا اذهل اومدق نيذلا

 ( يلع دمحم مأ ) ةلضافلا تجوز ىلإو

 ( ةدهازو « ةدجاس) نيتبيبحلا ىنباو

 (يدع دمحمو « يصق دمحمو « يلع دمحم) ءازعألا يئانبأو

 وْرَعَل بوؤد طيشن لمع ةشرو ىلإ تيبلا اولاحأو راهنلاب ليللا اولصوأ نيذلا
 ًاديضنتو اثحب (ةعبرألا) يربطلا بتك يف (ةياور ؛ 5000 نم رثكأ يف اهّيوأرِل ةياور لك

 1 .. ًاقيقدتو

 لضفب مث « الوأ هللا قيفوتب اهتينج ىتلا ةرمثلا هذه يدهأ ًاعيمج كئلوأ ىلإ

 . نيملاعلا بر هّلل دمحلاو. مهتاكراشمو « مهتاهيجوتو مهئاريم

 مركأ


